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Most 

Glasilo občine Kanal ob Soči 

http://www.obcina-kanal.si/most 

Izdajatelj: Občina Kanal ob Soči, 
zanjo županja Tina Gerbec 

Glavna in odgovorna urednica: 
Maja Gerbec 

Člani uredniškega odbora: Irena Hočevar 
Križnič, Tina Razboršek, Anica Valentinčič, 

Erika Koncut 

Lektoriranje: 
http://lektoriranjepipan.si, Mojca Pipan 

Oblikovanje in grafični prelom: 
Erik Pregelj 

Fotografija na naslovnici: 
Damijan Simčič (ZOSO photography) 

Naslov uredništva: Glasilo Most, 
Trg svobode 23, 5213 Kanal 

E- pošta: mostkanal@gmail.com 

Tisk: Grafika Soča 
Naklada: 2500 izvodov 

Glasilo brezplačno prejme vsako gospo-
dinjstvo v občini Kanal ob Soči. 

Uredništvo si pridržuje pravico do presoje 
o primernosti člankov glede na novinarski 
kodeks in po dogovoru z avtorjem članka. 

Možnost oglaševanja 
v glasilu Most 
 
V vsaki tiskani številki občinskega glasi-
la Most lahko oglašujete in se na takšen 
način predstavite občankam in obča-
nom občine Kanal ob Soči. 
 
Oblikovana oglasna sporočila naj bo-
do v formatu JPEG ali PDF in ustrezne 
velikosti. 
Priporočene velikosti so:  

Oglasna sporočila pošljite na naslov 
matejka.maver@obcina-kanal.si ali 
tina.testen@gmail.com s pripisom 
»oglaševanje v Mostu«. 
Vse dodatne informacije v zvezi z 
oglaševanjem dobite po telefonu 
(05) 398 1225 (Matejka) ali na GSM-ju: 
040 475 676, 051 626 798 (Tina). 

cela stran (190 x 270 mm) 

1/2 strani (190 x 135 mm) 

1/4 strani (95 x 135 mm) 

1/8 strani (95 x 70 mm) 

Navodila za pošiljanje prispevkov, fotografij in nagradne 
križanke 

Prispevke za glasilo Most oddajte na spletnem portalu mojaobčina.si, Občina Kanal ob Soči 
(http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci). V primeru težav pri registraciji na portal se obrnite 
na Matejko Maver Pregelj preko elektronske pošte, na naslov matejka.maver@obcina-kanal.si. 
Zaželeno je, da besedila niso daljša od 2000 znakov oziroma 1/2 strani A4-formata. 
Če so članki občutno daljši, si uredniški odbor pridržuje pravico do njihovega krajšanja. Članki 
in fotografije morajo biti opremljeni z imenom avtorja ali vsaj inicialkami imena in priimka. 
Fotografije naj bodo v formatu JPEG, primerne resolucije (min. 300 dpi) in brez vodnega žiga, 
sicer niso ustrezne za tisk. 
Uredniški odbor glasila Most si pridržuje pravico odločanja, kateri prispevki bodo objavljeni 
v tiskani verziji in kateri ne. Vsi prispeli prispevki pa bodo objavljeni na spletnem portalu 
http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci. 
Rešeno nagradno križanko pošljite na naslov Občina Kanal, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali po 
e-pošti na naslov mostkanal@gmail.com s pripisom »nagradna križanka«, napišite tudi svoje 
ime, priimek in naslov. 
Imena nagrajencev bodo objavljena na spletnem portalu www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci 
in v naslednji številki glasila Most. 

Uredništvo 

Drage bralke in bralci občinskega 

glasila Most! 

Pred vami stoji poletna številka 

Mosta, ki ga je za vas pripravila že 

ustaljena uredniška ekipa. Na novo 

se nam je pridružila Erika Koncut, ki 

bo skrbela predvsem, da boste ažur-

no seznanjeni z vsem, kar delajo ob-

činska uprava, svetniki ... Kot boste 

lahko videli, ko boste prelistali šte-

vilko, ki je pred vami, smo jo oboga-

tili za nekaj rubrik, ki bodo odslej 

stalnica. Še vedno pa boste velik del 

Mosta napisali ravno vi, drage bral-

ke in bralci. Vi, ki pridno pišete in nas seznanjate z vsem tistim, kar se v ob-

čini dogaja, pa marsikdaj ostane skrito. Verjamem, da bomo še naprej 

ustvarjali glasilo, ki nam bo vsem v ponos. 

Pred nami je poletje. Čas, ki je resnično namenjen uživanju, sproščanju, 

ukvarjanju samim s sabo in svojimi najbližjimi. Naj bo to res! Ne dopustite, 

da bi šlo mimo, ne da bi si ustvarili nepozabne spomine. Ni treba, da greste 

daleč, ni treba, da svoja doživetja delite na družbenih omrežjih v pričako-

vanju velikega števila všečkov. Pomembno je samo to, kaj vam bodo vse 

dogodivščine pustile v srcu in duši. Če boste začutili toplino in radost, po-

tem je to to. In slednje lahko občutite tudi na dvorišču svojega doma. Ni 

važno, kam greš, kaj doživiš, važno je, s kom to doživiš. In naj bo tisti za 

vas res nekaj posebnega ... in ne pozabite, najboljša družba si moramo biti 

najprej mi sami, šele potem smo lahko odlična družba tudi za druge. 

Naj bo nepozabno ...  

Maja Gerbec 
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Spoštovani! 
Minevajo dobri štirje meseci, odkar sem 

nastopila kot županja občine Kanal ob Soči 
in odkar je začel delovati nov občinski svet. 
V času med volitvami smo vsi »tekmovalci« 
prestavljali svoje programe in vizije, kako 
vidimo delovanje občine. Program, ki smo 
ga skupaj predstavljali trije partnerji, je bil 
zastavljen realno in usmerjeno v priho-
dnost. Nismo obljubljali nemogočega, kar 
se danes kaže za dobro, napreden program 
pa nujno potreben. Zagovarjali smo več 
posluha za potrebe občanov in več prisot-
nosti na terenu, česar se tudi držim. Od 
januarja sem se sestala na več kot dvesto 
sestankih in se udeležila več kot trideset 
dogodkov v občini. Informacije ljudi na te-
renu so vendarle najpomembnejše.  

Vzpostavila sem dober odnos z župani 
sosednjih občin – tako petih goriških kot 
tudi posoških. Z enimi in z drugimi nas po-
vezujejo skupni načrti, ki jih lahko izpeljemo 
samo s skupnimi močmi in soglasjem. Vzpo-
stavila sem tudi stik s podjetji, ki delujejo 
na območju občine in s katerimi nas pove-
zujejo skupna vprašanja. V tem času sem se 
sestala z ministrstvi na teme, ki nas v občini 
najbolj žulijo – kot sta npr. kanalska obvoz-
nica, državne ceste in okolje. Poleg tega je v 
tem času občina gostila ministra za obram-
bo na temo gasilstva, civilne zaščite in var-
nosti, ki je obljubil pomoč na tem področju. 

Ocenjujem, da je bilo v tem kratkem času 
v danih okoliščinah narejenih kar nekaj po-
membnih korakov. Ne nazadnje je občinski 
svet soglasno sprejel predlagani proračun 
za leto 2019, ki pa je žal obremenjen z enim 
milijonom obveznosti za nazaj. Omogoča 
pa, da občina začne izvedbo predvidenih 
investicij in normalno delovanje vseh usta-

nov, ki so od njega močno odvisne – šole, 
zavodi, društva …V prvem polletju sta bili 
zaključeni dve predhodno začeti investiciji, 
in sicer vodohran Cvetrež ter vodovod Višji 
Dol – Hoje, od večjih investicij do konca leta 
načrtujemo šei zdelavo podajno-lovilnega 
sistema na Partizanski cesti v Desklah, od-
sek ceste na Brdo ter odsek ceste Mrcinje – 
– Kanalski Vrh v skupni vrednosti okoli 210 
tisoč EUR, energetsko sanacijo podstrešja 
na Osnovni šoli Kanal, izgradnjo mrliške 
vežice na Gorenjem Polju, izgradnjo postaje 
za pripravo pitne vode na Kambreškem ter 
več posegov v okviru vzdrževalnih del na 
infrastrukturi. S sredstvi LAS bo občina 
dodatno opremila Hišo dobre volje, in sicer 
dnevni center, prostor za pomoč na domu 
ter skupni prostor za izvajanje različnih 
aktivnosti ter ureditev okolice. V okviru 
projekta Pot miru na Programu čezmejnega 

sodelovanja Slovenija-Italija pa bomo obno-
vili vodni zbiralnik na Kambreškem. Uspešni 
smo bili tudi pri prijavi na razpis WIFI4EU, 
kjer bo občina prejela vavčer v višini 15.000 
EUR za postavitev brezplačnih in javno do-
stopnih WiFi točk na različnih lokacijah. 
Predvidoma proti koncu leta se bo začel 
izvajati projekt RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja 
podjetje RUNE Enia d. o. o., ki bo omogočil 
ultra hitro optično omrežje uporabnikom 
na podeželskih področjih v Sloveniji, kjer 
obstoječi operaterji infrastrukture in stori-
tev niso izrazili tržnega interesa, da bi gra-
dili lastna omrežja.  

Zgodile so se tudi kadrovske spremembe, 
saj je s koncem maja nastopil nov direktor 
občinske uprave, Nejc Kumar, s katerim me 
povezujeta usmerjenost k cilju in pripravlje-
nost za iskanje rešitev. Direktorju želim 
uspešno delo.  

Ker je pred vrati najlepši in najbolj spro-
ščeni letni čas, je letos tudi občina poskrbe-
la za še dodatno popestritev poletja. V okvi-
ru TIC-a se bodo v juliju na trgu Kontrada v 
Kanalu, ki bo od julija dalje zaprt za promet 
in parkiranje, odvili trije koncerti priznanih 
slovenskih glasbenikov. Že 22. junija vas 
vabim, da si v živo ogledate 26. kolesarsko 
dirko po Sloveniji, ki bo potekala tudi skozi 
občino Kanal ob Soči in kjer bo TIC poskrbel 
za bogat spremljevalni program.  

Pred nami je zaključek šolskega leta. Rada 
bi čestitala vsem šolarjem za dosežen uspeh 
tako v šoli kot tudi v vseh izvenšolskih de-
javnostih. Iskrena hvala tudi učiteljem in 
staršem, ki delo svojih otrok spodbujajo 
celo leto.  

Preživite lepe in brezskrbne počitnice. 
Tina Gerbec, županja  

Sem Nejc Kumar, rojen 19. junija 1987 v 
Šempetru pri Gorici in živim v Goriških br-
dih. Študij sem zaključil na Ekonomski fakul-
teti Univerze v Ljubljani. Po izobrazbi sem 
magister ekonomskih ved.  

Moja poklicna pot se je začela leta 2012, 
ko sem se zaposlil v RRA severne Primorske 
d.o.o. Nova Gorica, kjer sem se ukvarjal s 
pripravo investicijske dokumentacije in pri-
javo investicijskih projektov občin na javne 
razpise za pridobitev nepovratnih sredstev 
EU. V agenciji sem opravljal naloge koordi-
natorja za gospodarstvo mrežne regionalne 
razvojne agencije in vodil številne mednaro-
dne projekte. Pripravljal sem načrte razvoja 
odprtega širokopasovnega omrežja elek-
tronskih komunikacij za občine goriške regi-
je, ki so osnova za začetek izgradnje sodob-
nega širokopasovnega omrežja tudi v občini 
Kanal ob Soči. Delovno mesto direktorja 
občinske uprave Občine Kanal ob Soči sem 
nastopil 27. maja letos.  
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Svetniki in svetnice Občine Kanal ob Soči 
(nadaljevanje) 
V prejšnji številki občinskega glasila Most smo vam predstavili del svetnikov in svetnic, 
ki predstavljajo nas, občanke in občane v Občinskem svetu Občine Kanal ob Soči. Njih 
smo izvolili v upanju in želji, da bodo naš glas razuma pri sprejemanju vseh odločitev, 
ki tako ali drugače vplivajo na našo kakovost bivanja. Kot rečeno smo v prejšnji številki 
že predstavili nekatere, tokrat pa še delček preostalih. Vsem smo postavili ista vpraša-
nja, odgovori na katera nam bodo dali jasnejšo sliko, za kaj se bodo zavzemali v tem 
mandatnem obdobju in konec koncev, kaj lahko od njih pričakujemo.  

ANDREJ VALENTINČIČ, podžupan  

1. Zakaj ste se 
odločili kandi-
dirati za svetni-
ka v Občinskem 
svetu Občine 
Kanal ob Soči?  

Za kandidaturo 
sem se odločil 
predvsem zaradi 
dejstva, da kot 
krajan, ki živi v tej 
občini, nisem 
videl nobene perspektive za mlado genera-
cijo. Mladi iz občine odhajajo, saj jim ne 
zagotavlja ekonomske in socialne varnosti. 
Poleg tega pa so mladi tudi okoljsko zelo 
naravnani, in prav to je tudi eden izmed 
razlogov za njihov beg. V občini ne vidijo 
prihodnosti in možnosti za ustvarjanje in 
razvoj.  

2. Kje vidite prednosti in slabosti naše ob-
čine?  

Prednosti naše občine vidim predvsem v 
strateški legi same občine. Bližina Nove 
Gorice, Brd, Bovca je idealno izhodišče za 
razvoj turizma. Neizkoriščen vir reke Soče 
in vsi potenciali so vezani na to. 
Slabost občine pa je predvsem v tem, da ni 
nobene vizije, kje je občina danes, kje bo 
jutri in kje čez deset let. Če konkretiziram, 
nimamo gospodarskega načrta, industrij-
ske cone, turistične vizije, kaj nam občina 
ponuja v smislu turizma. Smo brez teleko-
munikacijskih povezav, kar je v današnjem 
času nesprejemljivo, in še bi lahko našteval. 
Zavedam se, da bo zamujenih zadnjih 20 let 
občina težko nadomestila, vendar je nekje 
treba začeti.  

3. Zakaj se boste kot predstavnik občanov 
in občank v občini zavzemali? Kaj bo 
vaša primarna naloga?  

Kot svetnik in podžupan se bom v prvi vrsti 
zavzemal, da se opredeli, kaj naj občina 
podpira, pospešuje in razvija v naslednjih 
desetih letih, samo tako lahko nekaj ustva-
rimo. Ob tem seveda ne smemo zanemariti 
vsakdanjih stvari, kot sta skrb za pitno vo-

do ter ureditev lokalnih cest in druge infra-
strukture.  

4. Kako lahko občani stopijo v stik z vami 
in vam tako zaupajo stvari, ki bi morale 
biti na sejah občinskega sveta izpostav-
ljene?  

Tisti, ki me ne poznajo, mi lahko pošljejo 
sporočilo na e-naslov: 
andrej.valentincic@klet-brda.si. 

 

MATJAŽ BERLOT  

Sem Matjaž Berlot, rojen 18. marca 1984 v 
Šempetru pri Gorici. Po izobrazbi sem dok-
tor kemijskih znanosti, drugače pa tudi 
smučarski učitelj in svetovni popotnik.  

Za kandidaturo za člana občinskega sveta 
sem se odločil, ker menim, da je skrajni čas, 
da zaživimo v čistem okolju in se usmerimo 
v turizem, kmetijstvo ter visoko tehnologi-
jo. 

Prednost naše občine je vsekakor izjemna 
strateška lokacija: Soška dolina se turistič-
no razvija in tudi mi bi morali to izkoristiti, 
a žal v občini ni interesa za razvoj, monopol 
pa ne dopušča novih priložnosti. 

 

DAVID BAVDAŽ  

V občini Kanal se je v preteklosti nakopičilo 
precej problemov, tako zdravstvenih kot 
tudi prostorskih in ekoloških, ki pa se, po 
mojem mnenju, niso dovolj uspešno reševa-
li. Menim, da občina s svojo gospodarsko, 
pretežno monokulturno usmeritvijo morda 
izgublja potencial za razvoj in posledično 
tudi zanimanje nekaterih mladih, da bi se 
po končanem študiju vrnili v to okolje in v 
njem tudi obstali. Dopuščeni veliki posegi v 
prostor verjetno tudi ne predstavljajo pri-
merne kulise za uspešno izkoriščanje velikih 
potencialov za razvoj turizma in sorodnih 
dejavnosti, ki bi jih naša občina lahko bolje 
izkoriščala. S svojo vpetostjo med Alpe in 
mediteranski svet ter svojo lokacijo ob eni 
lepših, če ne celo najlepših rek in dolin daleč 
naokoli se priložnosti kar ponujajo. Zakaj 
torej moja kandidatura za svetnika? 

Tudi sam bi rad dodal kamenček v mozaiku 
razvoja naše občine. Rad bi pomagal so-
oblikovati prostor, ki bi bil ljudem prijeten, 
zanimiv in zdrav za bivanje. Prostor, ki bi 
postal gospodarsko pester in bi ponujal 
priložnosti ljudem različnih znanj in pokli-
cev. Zavzemal se bom za to, da pri odloča-
nju ne bi razmišljali le kratkoročno, za en 
mandat ali nekaj več, pač pa tudi dolgoroč-
no. Sam namreč verjamem v teorijo metu-
ljevega učinka, ki poenostavljeno poveda-
no razlaga, da zamah metulja na enem 
koncu sveta lahko povzroči, pri določenih 
pogojih, orkan na drugem koncu sveta. To 
bi lahko povedali tudi drugače. Od tega, 
kaj bomo počeli in kako bomo razmišljali in 
odločali danes, bo odvisno tudi, kakšno 
občino in kakšne bivanjske pogoje bomo 
pustili svojim otrokom, vnukom, zanam-
cem in ne nazadnje sebi samim. Torej, kak-
šno občino želimo čez 5, 10, 20 ... let? To ni 
vprašanje za svetnike, to je vprašanje za 
vse nas. Moj odgovor nanj je preprost. 
Imeli bomo takšno občino, kakršno si za-
služimo! Od nas je odvisno. Ker pa živimo 
predvsem »danes«, je treba reševati pro-
bleme predvsem sproti, z dogovarjanjem 
in s spoštljivim odnosom drug do drugega. 
Če smatrate, da bi vam lahko kako poma-
gal ali prenesel vaše pobude ali vprašanja 
na občinski svet, mi lahko pišete na moj e- 
-naslov: david.obcinakanal@gmail.com ali 
stopite do mene osebno, vendar ne med 
službenim časom. 

Drage občanke in občani, svetniki/
svetnice so ljudje, ki smo jih mi izvolili in 
so tam zato, da s svojim znanjem in po-
znavanjem naših želja gradijo prihodnost 
naše občine ter kakovostno bivanje v 
njej. 

Maja Gerbec 

Drage občanke in občani, 
ob 25. juniju, dnevu državnosti, 

vam iskreno čestitamo! 

Občinska uprava Občine Kanal ob Soči 
in uredništvo Mosta 
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Marta Bitežnik je prejemnica občinske-
ga priznanja zaradi dolgoletnega razdaja-
nja sokrajanom in občanom. Je dolgolet-
na knjižničarka, prostovoljka ter članica 
Kulturnega društva Svoboda Deskle. 
»Priznanja sem zelo vesela. Zahvaljujem 
se vsem, ki so opazili moj trud in delo v 
knjižnici v okviru Kulturnega društva Svo-
boda Deskle,« je takoj po podelitvi priznanj 
povedala Bitežnikova in dodala, da ima 
kulturno udejstvovanje v kanalski občini 
posebno mesto: »V Kulturnem domu Des-
kle se letno odvija veliko prireditev, zelo je 
obiskan gledališki abonma, knjižnica ravno 
tako.« Bitežnikovo označuje tudi izostren 
čut za predlaganje knjižnih poslastic čla-
nom knjižnice. Kako ji to uspe? »Večinoma 
knjižnico obiskujejo domačini, ki sem jih 
skozi ta leta dobro spoznala. Skoraj vedno 
se o prebranih čtivih pomenimo, zato ni 
težko spoznati, kaj posamezen bralec rad 
prime v roke in kaj ne,« odgovarja letošnja 
prejemnica občinskega priznanja. 

Slavko Brezavšček si je občinsko prizna-
nje prislužil zaradi vsestranskih aktivnosti 
v Planinskem društvu, Gledališkem druš-
tvu Kontrada, Turističnem društvu Kanal 
in Društvu upokojencev Kanal. Vedno je 
sodeloval pri izvedbi in organizaciji prire-

ditev posameznih društev. »Kot upokoje-
nec rad izkoristim svoj čas in znanje tam, 
kjer je le mogoče. Največ se ukvarjam s pla-
ninstvom. Želel bi si, da bi se občani mno-
žičneje udeleževali prireditev in delovnih 
akcij. Sleherni občan lahko namreč prispeva 
svoj košček pri zunanji podobi in razvoju 

Slavnostno srečanje Občine Kanal ob Soči 
Občina Kanal ob Soči je svoj občinski praznik posvetila spominu na življenjsko delo 
velikega človeka, duhovnika, alpinista, prosvetnega delavca Valentina Staniča. Sveča-
na počastitev praznika, ki ga sicer občina praznuje 29. aprila, je bila v četrtek, 25. aprila 
v kulturnem domu v Desklah, kjer je županja Tina Gerbec podelila po dve nagradi in 
priznanji. Priznanji sta prejela Marta Bitežnik in Slavko Brezavšček. Občinski nagradi 
pa sta tokrat romali v roke Julijanu Čargi in Folklornemu društvu Kal nad Kanalom.  

kanalske občine,« pravi Brezavšček, ki je 
temu pristavil obljubo, da ga bomo na 
takšnih in drugačnih akcijah gotovo še 
pogosto videli.  

Julijan Čargo je nagrado Občine Kanal 
ob Soči prejel zaradi gorečega in dolgo-
letnega igranja v Pihalnem orkestru Salo-
nit Anhovo. Njegova požrtvovalnost in 
vztrajanje v godbeniških vrstah sta pripo-
mogla, da lahko danes našteje več kot 
1000 nastopov na Slovenskem in izven 
meja domovine. »Kot otroku me je pre-
vzelo veselje do glasbe. Nikoli si nisem 
predstavljal, da bom vztrajal toliko let. Od 
približno tisočih nastopov so mi v spominu 
najbolj ostali tisti v Prištini, Splitu in Italiji,« 
nam je zaupal 80-letni Desklan, ki pravi, 
da se za podmladek v domačem pihal-
nem orkestru ni bati. Glasba bo vedno 
privlačila nove ljubitelje druženja in melo-
dij.  

Lokalnim melodijam je predano tudi 
Folklorno društvo Kal nad Kanalom, ki je 
nagrado Občine Kanal ob Soči prejelo 
zaradi prispevka k ozaveščanju o identite-
ti območja, vpetosti v raziskovanje in 
evidentiranje izročila ter ne nazadnje raz-
voja in ugleda kanalske občine. Predse-
dnica društva Darja Rijavec je bila ob pre-
jetju nagrade vidno ganjena: »Občinska 
nagrada je gotovo potrditev, da delamo 
dobro, pa tudi spodbuda za bodoče aktiv-
nosti. Občina Kanal ob Soči je prijazna in 
skrbi za kulturno dediščino in izročilo. Veli-
ko nam je pomagala pri začetnih aktivno-
stih in oblekah. Za to smo ji izredno hvalež-
ni.« Posebno mesto v srcih članov kalskega 
folklornega društva ima gotovo lanski 
nastop v Bruslju, kjer so med drugim za-
plesali tudi v evropskem parlamentu. 

Erika Koncut  

Prejemniki nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2019, od leve proti desni: Folklorna skupina 
Kal nad Kanalom, županja Tina Gerbec, Julijan Čargo, Slavko Brezavšček in Marta Bitežnik. 

Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav 
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Minister Karel Erjavec 
na delovnem srečanju 
z županjo Tino Gerbec 
Na povabilo županje Tine Gerbec je v to-
rek, 2. aprila, na Občini Kanal ob Soči po-
tekal sestanek z ministrom za obrambo 
Karlom Erjavcem.  

Na delovnem srečanju sta se pogovarjala 
o temah, povezanih z varstvom pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami, s prostovolj-
nimi gasilskimi društvi in položajem pro-
stovoljnih gasilcev ter s pravnim statusom 
dveh objektov nekdanje stražnice na Kam-
breškem ter na Vogrinkih, ki ju je ministr-
stvo že pred leti prepustilo občini.  

V nadaljevanju se je minister Erjavec sku-
paj z županjo srečal z veterani vojne za 
Slovenijo in predstavniki Zveze borcev za 
vrednote NOB, ki so ministru predlagali 
odprtje novega vojaškega muzeja v vipav-
ski vojašnici z razširitvijo dosedanje zbirke, 
ki sedaj zajema prvo svetovno vojno, na 
širše obdobje vojaškega delovanja na Pri-
morskem (delovanje Tigrovcev, narodno-
osvobodilni partizanski boj, vojna za sa-
mostojno Slovenijo). Nato se je minister 
Erjavec skupaj z županjo in generalnim 
direktorjem Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje (URSZR) Darkom Bu-

tom srečal s poveljniki in predsedniki pro-
stovoljnih gasilskih društev (PGD Kanal, 
PGD Avče in PIGD Salonit Anhovo) in pred-
stavniki Civilne zaščite v občini. Minister 
Erjavec in generalni direktor URSZR But 
sta prisluhnila predstavnikom prostovolj-
nega gasilstva glede izzivov, ki jih imajo pri 
zamenjavi stare dotrajane gasilske opre-
me in nabavi nove (avtocisterni za prevoz 

pitne vode, vozili za prevoz mladih gasil-
cev). Predstavila sta možnosti sofinancira-
nja določene opreme.  

Ob koncu obiska je minister Karl Erjavec 
z vojaškimi častmi položil venec k spome-
niku padlim v vojni za Slovenijo.  

Matejka Maver Pregelj 

foto: Borut Jurca 

V Rogaški Slatini je Občina Kanal ob Soči uradno 
prejela bronasti znak Slovenia green 

Novi člani Slovenija green – Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) so: Kostanjevica 
na Krki, Lenart, Sveta Ana, Brežice, Postojna, Miren Kras, Moravske Toplice, Ljubno, Re-
čica ob Savinji, Kanal ob Soči in Razkriški kot. Nov park v zeleni shemi je Krajinski park 
Logarska dolina, nove nastanitve pa Hostel Bearlog, Kamp Menina, Prenočišča Kogoj, 

Alpik Chalets, Saksida, Camp Jezero Ko-
čevsko, Hotel Park - Terme Dobrna, Camp 
Špik, Camp Danica, Camping Bela krajina, 
Eco Camp Korita in Oštarija – Herbelier.  

Pred podelitvijo, ki je potekala 22. maja 
v Kristalni dvorani Grand Hotela Rogaška, 
so navzoče nagovorili Branko Kidrič, žu-
pan Rogaške Slatine, Maja Pak, direktori-
ca STO in Eva Štravs Podlogar, generalna 
sekretarka Ministrstva za gospodarstvo 
Republike Slovenije.  

Občina Kanal ob Soči se s tem zavezuje, 
da bo sprejemala trajnostne ukrepe na 
vseh ravneh razvoja. 

TIC Kanal Od leve proti desni: Maja Pak, Tina Gerbec in Eva Štravs Podlogar. Foto: Janez Platiše  
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V naši občini je razvrščenih 18 AED-jev 
po posameznih KS. Občina Kanal ob Soči 
je z zavedanjem pomembnosti prisotno-
sti AED-jev pristopila k sofinanciranju nji-
hovega nakupa po posameznih KS. Neka-
tere KS so jih s pomočjo prispevkov kraja-
nov ali drugih organizacij kupile tudi sa-
me. Letos je bilo na pobudo Društva obo-
lelih zaradi azbesta kupljenih osem AED-
jev, ki sta jih financirala Občina Kanal ob 
Soči in podjetje Salonit Anhovo. Ob po-
stavitvah AED-jev se v okviru Rdečega 
križa izvede tudi usposabljanje za upora-
bo. Seveda si želimo, da bi bili čim manj-
krat uporabljeni. Ampak na voljo, ko je to 
nujno potrebno.  

KRAJ Natančna lokacija AED KRAJ Natančna lokacija AED 

Kanal 

(prenosni AED) 

TIC, Pionirska 2, Kanal Levpa Levpa 22 (nekdanja po-
družnična šola), 
dostop 24/7 

Kanal Gradnikova ulica 13A 
(Gasilski dom PGD Ka-
nal) 

Kambreško avtobusno postajališče, 
dostop 24/7 

Kanal Zdravstveni dom Kanal 
(Morsko 1) 

Lig trgovina v središču Liga, 
Lig 31 

Ročinj pri cerkvi (bivša KS) Močila 

Deskle 

avtobusna postaja Močila 

Doblar na stavbi ob igrišču Plave ob oglasni deski KS v Pla-
vah 

Deskle Srebrničeva ulica 31 
(Zdravstveni dom Des-
kle), dostop 24/7 

Kal nad Kana-
lom 

Kal nad Kanalom 111E 

(večnamenski prostor – 
nekdanja trgovina), 
dostop 24/7 

Gorenje Deskle Bevkova ulica 54, Des-
kle, dostop 24/7 

Vrhavč 
Kal nad Kana-
lom 

Kal nad Kanalom 54 
(lociran na Vrhavču oz. 
Murovci) 

Avče Avče 26 (Gasilski dom 
PGD Avče) 

    

Defibrilatorji (AED) rešujejo življenja – ključna je 
takojšnja pomoč 
V Sloveniji se vsak dan srce ustavi približno desetim ljudem. Če se človeku ustavi srce 
in mu nihče ne pomaga, umre v približno desetih minutah, na možganih pa se začnejo 
nepopravljive okvare že po nekaj minutah. Zato je hitrost pomoči ključnega pomena. 
Da bi se odzvali v najhitrejšem času, je pomembno vedeti, kje je najbližji AED, ter prido-
biti potrebno znanje, kako pomagati posamezniku s srčnim zastojem.  

V občini Kanal ob Soči so defibrilatorji 
nameščeni na lokacijah, kot je prikazano 
v spodnji tabeli. V kratkem so predvidene 
postavitve še v krajih Zavrh (Seniški 
Breg), Kanalski Vrh, Čolnica in Ajba. 

Prenosni AED, ki je lociran v TIC Kanal, 
si je možno izposoditi (pohodi …). 

Pripravila: Klara Golja  

Podarimo utrip 
Predstavniki Občine Kanal ob Soči 

(ekipa občinske uprave in mladi prosto-
voljci PGD Kanal) so se na povabilo Rde-
čega križa Nova Gorica 10. maja udeležili 
dogodka Podarimo utrip. Ekipe goriških 
občinskih uprav in KS Nova Gorica so se 
med seboj pomerile v oživljanju. Cilj pri-
reditve je bil udeležencem približati upo-
rabo defibrilatorja in obnoviti znanje 
osnovnih tehnik oživljanja. 

Klara Golja  
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Postaja za pripravo 
pitne vode Kambreško 

Pri pregledu obstoječega vodovoda na 
Kambreškem je bilo ugotovljeno, da je 
pitna voda iz obstoječega vodovoda neus-
trezna. Občina je začela načrtovanje inve-
sticije, s katero namerava izboljšati stanje 
javne infrastrukture in zagotoviti prebival-
cem Kambreškega kakovostno vodooskr-
bo.  

V ponedeljek, 27. maja, sta županja obči-
ne Kanal ob Soči Tina Gerbec in predse-
dnik uprave podjetja ESOTECH d.d. Marko 
Škoberne podpisala gradbeno pogodbo 
za ureditev »Postaje za pripravo pitne 
vode Kambreško«. Pogodbena vrednost 
naložbe znaša pribl. 178.000,00 EUR (brez 
DDV).  

Matejka Maver Pregelj 

Socialna oskrba na domu je pravzaprav 
ena izmed oblik pomoči družinam na do-
mu, ki lahko predvsem starostnikom in 
invalidom nadomesti institucionalno var-
stvo, saj so bivalni in drugi pogoji za življe-
nje v lastnem okolju drugače zagotovljeni. 
Obsega predvsem tri temeljne oblike po-
moči, in sicer pomoč pri temeljnih dnev-
nih opravilih, gospodinjsko pomoč in po-
moč pri ohranjanju socialnih stikov. Za 
pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih 
velja, da se upravičencu do socialne oskr-
be na domu zagotovi vzpostavljanje soci-
alne mreže z okoljem, prostovoljci in s 
sorodstvom, obenem pa informira usta-
nove o stanju in potrebah upravičenca ter 
pripravi na možnost odhoda v dom osta-
relih ali podobno institucijo. Pomoč pri 
temeljnih dnevnih opravilih običajno obse-
ga pomoč pri oblačenju in slačenju, umiva-
nju, hranjenju in opravljanju osnovnih živ-
ljenjskih potreb. Gospodinjska pomoč pa 
obsega pripravo ali zagotovitev dnevnega 
obroka, nabavo živil, osnovno čiščenje 
prostorov, osnovno vzdrževanje spalnega 
prostora in odnašanje smeti. Do pomoči 
na domu je potemtakem upravičen tisti, ki 
iz vsakega sklopa potrebuje pomoč pri 
izvajanju vsaj dveh opravil. Pomoč lahko 
koristi vsak delovni dan, do skupno 20 ur 
tedensko. Poleg tega mora ustrezati ene-
mu izmed naslednjih profilov, ki jih stro-

kovno osebje oceni na podlagi obiska po-
tencialnega upravičenca: osebe stare nad 
65 let, ki zaradi starosti ali spremljajočih 
pojavov niso več sposobne popolnoma 
samostojnega življenja; osebe s statusom 
invalida, ki delno še lahko bivajo samo-
stojno, a potrebujejo pomoč; druge invali-
dne osebe, ki jim je priznana pravica do 
tuje pomoči in nege; kronični bolniki in 
osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki 

Socialna oskrba na domu v občini Kanal ob Soči 
Večina med nami se je že kdaj srečala s situacijo, ko je za pomoč pri lastni oskrbi ali 
oskrbi domačih potrebovala strokovno usposobljeno pomoč. Da si nas večina želi tudi v 
starih letih ostati doma, vsekakor ni presenetljivo, zato je v želji po uresničitvi tega pri-
vilegija Občina Kanal ob Soči začela sofinanciranje izvajanja pomoči na domu že v letu 
2000. Število upravičencev do socialne oskrbe na domu pa se vsako leto povečuje.  

imajo odločbo pristojnega centra za soci-
alno delo, da so brez občasne pomoči 
druge osebe nesposobni za samostojno 
življenje, in nazadnje še hudo bolni otroci 
ali otroci s težko motnjo v telesnem raz-
voju ali težko in najtežjo motnjo v dušev-
nem razvoju, in niso vključene v organizi-
rane oblike varstva.  

Občina ima v skladu z zakonom obvezo, 
da storitev subvencionira najmanj v višini 
50 % cene. Občina Kanal ob Soči trenutno 
krije kar 78 % cene, ki jo za izvajanje po-
moči računa izvajalec, s katerim ima pod-
pisano pogodbo o izvajanju socialnovar-
stvene storitve – pomoč družini na domu, 
tj. Dom upokojencev Nova Gorica, ki je 
trenutno edini ponudnik tudi v drugih 
goriških občinah. »V letošnjem letu je 
cena na efektivno uro storitve nekoliko 
porasla, in sicer z dosedanjih 18,15 evrov na 
19,16 evrov,« je pojasnila Lara Lovišček, 
predsednica Odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti Občine 
Kanal ob Soči. »Izvajalec ni znal nedvo-
umno izkazati potrebe po dvigu cene, ven-
dar je to storil in občina mu mora slediti 
zaradi veljavne pogodbe,« je še dodala.  

Odbor si bo prizadeval za precejšnje 
znižanje ekonomske cene, njihov cilj je 
namreč znižati ceno storitve toliko, da bi 
bila za uporabnika brezplačna. V odboru 
tako že iščejo možne rešitve, poleg iska-
nja kratkoročnih rešitev v novih ponudni-
kih storitev vidijo na daljši rok priložnost 
v sodelovanju z drugimi goriškimi občina-
mi in ustanovitvi skupnega zavoda za 
oskrbo na domu. 

Tina Razboršek  
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Dobrovoljci in dobrovoljke v Desklah so 
ustvarili krasno skupino, ki s polnim navdi-
hom in neverjetno ustvarjalnostjo vsak 

dan znova preseneti s kakšno novo domi-
slico. Izdelkov imamo že toliko, da bi lah-
ko odprli trgovino. Smeh, pesem in dobra 

Živahna Hiša dobre volje Deskle vabi v svoj 
objem  
Že pol leta skupaj gradimo to našo lepo Hišo, ki z dneva v dan potrjuje naše osnovno 
pravilo: dobra volja in veselje nikakor nimata roka trajanja. Tudi na pragu stotih let se 
imamo namreč lahko krasno. In ker smo skupaj, je to še toliko lažje, saj beseda da be-
sedo, nasmeh rodi nasmeh in pesem ustvari cel koncert lepih doživetij, ki krajšajo dne-
ve, krepijo našega duha in nasploh dvigajo kakovost naših življenj. 

volja so naša stalnica. Še niste bili pri nas? 
Naša lepa Hiša morda prav za vas hrani 
udoben sedež, ki vam bo omogočil novo 
poglavje v življenju. Kar naenkrat bodo 
dnevi polni in polnovredni. Nič več dolg-
časa, nič več čakanja na priložnost za 
pogovor. Nič več čakanja na objem. 

V Hiši dobre volje Deskle namreč vsako-
dnevno poskrbimo, da se imamo fajn. 
Tukaj popijemo daleč najboljšo kavo in se 
posladkamo z najboljšimi priboljški. Sku-
paj sedemo za družinsko mizo in uživamo 
ob raznolikih kosilih. Kako lepo je pojesti 
kosilo v družbi! Vsak dan ustvarjamo raz-
norazne stvari, prilagojene našim željam 
in sposobnostim, ter s tem ohranjamo 
naše roke, um in domišljijo žive in aktiv-
ne. S tem pa našo formo. Ker cenimo 
svoje zdravje in se zavedamo, da živi 
zdrav duh v zdravem telesu, poskrbimo 
tudi za svojo razgibanost in si vsak dan 
privoščimo varno, sproščujočo in vsake-
mu prilagodljivo telovadbo. Lepo vreme 
izkoristimo za sprehode in uživanje na 
svežem zraku. Vsak dan beremo, pojemo 
in se sproščeno hecamo. Praznujemo 
rojstne dneve in druge praznike. Zelo 
veseli smo raznoraznih obiskov in dogod-
kov, ki nam še polepšajo in oplemenitijo 
že tako doživet dan. Če potrebujemo 
kakršno koli pomoč, za nas z veseljem 
poskrbi srčno osebje. Skratka – vsak dan 
znova z veseljem ugotovimo, da je življe-
nje lepo in da je še toliko lepše v dobri 
družbi odličnih ljudi. In zelo pomembno 
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Duhovitih domislic in izvedb nikoli ne zmanjka. Ker je smeh pol zdravja! 

dejstvo je, da se vsak dan vrnemo v ob-
jem svojega doma, kjer zleknjeni v svoj 
fotelj podoživljamo dogodke dneva in se 
nato zbudimo v svoji postelji, željni novih 
dogodivščin v Hiši dobre volje Deskle. Kaj 
je lepšega kot dan kakovostno preživeti 
v družbi in se nato vrniti prijetno utrujen 
in zadovoljen domov? Spet naslednji dan 
pa priti v topel objem Hiše dobre volje.  

Dobrodošli. Smo v stari menzi bivšega 
samskega doma (Cesta ob Soči 2) in prav 
z veseljem vas sprejmemo vsak delavnik 
med 7. in 17. uro. Za več informacij pridite 
k nam – naša vrata in srca so na stežaj 

odprta. Lahko pa nas tudi pokličite na 051 
320 327 ali nam pišete na cen-
ter.deskle@dung.si. Če smo gostili avto-
bus ljudi iz Centra za dnevne aktivnosti 

Šempeter, ki so si želeli od blizu spoznati 
našo lepo zgodbo, bomo odprtih rok 
sprejeli tudi vas. Se vidimo. 

Besedilo in fotografije: Tina Krog 

Ob tej priložnosti pa vse občane in ob-
čanke še enkrat prosimo, da pobrskajo 
po podstrešjih in kleteh in Hiši dobre 
volje darujejo blago, volno, stare raz-
glednice, voščilnice, darilne vrečke, 
papir in druge materiale ter stvari, ki bi 
nam prišle prav za naše res ustvarjalno 
življenje. Recikliramo vse – tudi strga-
ne in razvlečene bombažne majice in 
stare puloverje, pogrizene od moljev. 
Vsaka stvar lahko pri nas dobi novo, 
lepo in uporabno podobo! Tako da …  
… najlepša hvala vnaprej! 
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Komisija za mladinska 
vprašanja pri županji 

V lanskem letu je Občina Kanal ob Soči v 
sodelovanju z ustanovo Fundacija BiT 
Planota uspešno izpeljala projekt Aktivni 
mladi, namenjen mladim iz občine Kanal 
ob Soči, starim med 13 in 30 let, ki so si 
želeli pridobiti pomembna znanja in kom-
petence za dolgoročno sodelovanje z 
lokalnimi odločevalci ter pripraviti strate-
gijo za mlade.  

Skozi srečanja, ki so potekala v lanskem 
in se zaključila v letošnjem letu, so mladi 
pripravili strategijo za mlade ter izbrali 
najustreznejšo obliko sodelovanja z obči-
no, tj. Komisija za mladinska vprašanja pri 
županji, s čimer se je vzpostavil dialog, 
kjer se lahko zamisli in izkušnje izmenjuje-
jo v duhu medsebojnega razumevanja in 
spoštovanja. Komisijo sestavlja pet čla-
nov projekta Aktivni mladi: Adrijana Per-
kon, Nežka Levpušček, Peter Nanut, Ro-
bert Devetak in Tine Horvat ter predstav-
nik občinske uprave.  

Komisija se bo redno srečevala enkrat 
mesečno oz. po potrebi, s čimer se omo-
gočita redno informiranje in spremljanje 
načrtovanega dela. Naloge komisije so 
obravnava delovanja mladine v občini 
Kanal ob Soči, priprava letnih poročil o 
delovanju in problematiki mladine v obči-
ni, priprava strateških in razvojnih progra-
mov na področju mladine, oblikovanje 
smernic za dolgoročni razvoj mladinskih 
aktivnosti v občini, spremljanje izvajanja 
mladinskih dejavnosti v občini ter obrav-
nava drugih vprašanj, povezanih z mladi-
no. Komisija bo opravila prvo nalogo že 
junija 2019, ko bo ocenjevala ideje mladih, 
ki smo jih zbirali do 15. maja 2019.  

Vprašanja, pobude in ideje mladih se 
bodo zbirali preko e-naslova: 
aktivni.mladi19@gmail.com; preko Fa-
cebook strani Aktivni mladi, na občinski 
spletni strani pod zavihkom Aktivni mladi 
pa mladi lahko spremljajo novice, ki zade-
vajo mlade v občini, in najdejo opis izpe-
ljanega projekta.  

Besedilo: Tine Horvat 

Foto: Staša Gregorič 
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Zaključek projekta Aktivni 
mladi 

V četrtek, 25. aprila, so se na zaključnem do-
godku še zadnjič zbrali mladi iz občine Kanal ob 
Soči in širša javnost. Na dogodku smo predsta-
vili rezultate projekta Aktivni mladi (strategijo 
za mlade, komisijo za mladinska vprašanja pri 
županji, na katero se lahko mladi občani obrne-
jo z vprašanji ali predlogi, ter način zbiranja idej 
mladih). 

Z zaključnim dogodkom v projektu pa se sode-
lovanje z mladimi nadaljuje, in sicer preko komi-
sije za mladinska vprašanja. Skozi projekt je bil 
tako oblikovan dialog med mladimi in lokalno 
skupnostjo, kar bo mladim omogočalo večjo 
vključenost in soodločanje o prihodnosti v obči-
ni Kanal ob Soči. 

Zahvaljujemo se mladim za trud in sodelova-
nje v projektu Aktivni mladi, Erasmus+. 

Nika Testen  
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Redni remonti agregata in opreme so 
ključni za zagotavljanje dolgoročno varne-
ga in zanesljivega obratovanja elektrarne. 
Dela je izvajala japonska družba Hitachi 
Mitsubishi Hydro Corporation, ki je tudi 
proizvajalka agregata. Kljub temu da so se 
med potekom remonta pojavila dodatna, 

nepredvidena dela, se je remont zaključil 
pred načrtovanim rokom. Zahvala za 
predčasen zaključek gre ekipi sodelavcev 
SENG-a in drugim izvajalcem, ki so z zna-
njem, delom in angažiranostjo prispevali k 
uspešnemu in predčasnemu zaključku del. 

 

Uspešno zaključen remont črpalne hidroelek-
trarne Avče 
Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) so po osmih letih obratovanja uspešno zaključile 
prvi remont agregata črpalne hidroelektrarne Avče (ČHE Avče), za zdaj edine črpalne 
hidroelektrarne v Sloveniji. 

Pomen in prednosti ČHE Avče 

Črpalna hidroelektrarna Avče je prva to-
vrstna elektrarna v Sloveniji, ki obratuje od 
leta 2010 in na leto v povprečju proizvede 
280 GWh električne energije. Ob vse večjem 
deležu razpršenih virov, kot so sončne in 
vetrne elektrarne, ima ČHE Avče v EES vse 
pomembnejšo vlogo hranilnika energije 
večjih kapacitet, ki omogoča akumuliranje 
viškov proizvodnje električne energije. S 
svojo napredno tehnologijo je elektrarna 
namreč med prvimi reverzibilnimi črpalnimi 
elektrarnami s spremenljivo hitrostjo vrtenja 
v Evropi. ČHE Avče med drugim zagotavlja 
tudi sistemske rezerve in sistemske regulaci-
je, ki so nujno potrebne za zagotavljanje 
stabilnosti obratovanja EES. 

 
Prihodnost je v obnovljivi energiji 

Vse večji delež razpršenih obnovljivih virov 
energije zahteva tudi vse večje kapacitete 
hranilnikov za izravnavanje proizvodnje s 
porabo električne energije in vzdrževanje 
stabilnosti sistema. Zaradi tega dejstva ČHE 
Avče predstavlja enega ključnih elektroener-
getskih objektov v Sloveniji, njena vloga pa 
bo v bodoče še pomembnejša.  

Soške elektrarne Nova Gorica 

V letih obstoja smo zamenjali več imen 
in lastnikov, doživeli smo dobra in slaba 
obdobja. Pod vodstvom sedanjega direk-
torja, Tolminca Petra Peternela, nam je 
uspelo podjetje pripeljati iz kriznih časov v 
obdobje vlaganj in rasti, kar je pomembno 

tudi za našo bližnjo okolico. Leta 2016 
smo postali polnopravni član Skupine JUB 
ter tako postavili nov mejnik v svoji zgo-
dovini. Sinergija proizvajalca embalaže in 
proizvajalca barv se je izkazala za izjemno 
uspešno, saj nam je v zadnjih letih uspelo 

Plastik praznuje 60 let 
Podjetje Plastik SI iz Kanala v letošnjem letu beleži že 60. rojstni dan. Dolga tradicija 
podjetja se je začela leta 1959 z ustanovitvijo podjetja za proizvodnjo kovinskih izdel-
kov Žica. Veliko prelomnico je pomenila izdelava prve plastične košare za pivo leta 
1967, ko se je začela proizvodnja brizgane plastične embalaže – prva v takratni Jugosla-
viji. Danes nadaljujemo svojo 60-letno tradicijo in se ponosno predstavljamo kot vodil-
ni izdelovalec plastične embalaže za industrijske izdelke v Sloveniji.  

razširiti in obnoviti svoj prodajni program 
ter ponuditi nova in stimulativna delovna 
mesta. Mlad in nadobuden kader je nalo-
žba v prihodnost, ki jo imamo namen ne-
govati in nadgrajevati. 

Družina Plastik SI danes tako šteje preko 
100 članov na dveh lokacijah – v Kanalu, 
kjer proizvajamo plastično embalažo, ter v 
poslovni enoti Tehnochem iz Jurjevice, 
kjer proizvajamo in polnimo kozmetiko 
Kancilja, linijo čistil dr. House in linijo avto-
motivov. Večina zaposlenih v Kanalu pri-
haja iz Zgornjega in Srednjega Posočja, iz 
občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob 
Soči, nekaj pa tudi iz Brd in Nove Gorice.  

Lokacija podjetja poleg prelepe Soče 
nam je že od našega skromnega začetka 
polagala na srce, da delujemo v smeri 
ohranjanja okolja in stremimo k stalnim 
izboljšavam. Svojo proizvodnjo zato stal-
no prilagajamo zahtevam okolja kot tudi 
potrošnikom.  

Na sedežu podjetja imamo za lokalne 
kupce tudi prodajalno, v kateri si lahko 
ogledate naš celotni asortiment plastične 
embalaže ter izdelkov kozmetike Kancilja, 
čistil dr. House in različnih čistil za vetro-
branska stekla lastne blagovne znamke. 
Ponujamo pa tudi barve Jupol materinske-
ga podjetja Jub d.o.o.  

Jasmina Klinkon Kogoj  
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Čistilna akcija v Desklah 
V petek, 29. marca, smo organizirali čistil-

no akcijo naše krajevne skupnosti, na katero 
smo povabili vsa društva in krajane. Urejanje 
desnega brega Soče smo prepustili kraja-
nom Anhovega, desni breg pa smo očistili 
taborniki in mladina. Upokojenke in mlajši 
taborniki so pobrali veliko smeti po Desklah, 
ob cesti proti tovarni in Gorenjim Desklam 
ter ob parkirišču pri cesti. Borci so uredili 
okolico vseh spomenikov v krajevni skupno-
sti. Akcijo smo uspešno zaključili s toplim 
obrokom in prijetnim druženjem vseh udele-
žencev na taborniškem prostoru. 

Maja Kodelja Cencič  

Foto: taborniki rodu Odporne želve  

19. šalamjada prijateljev 
Vse se je začelo leta 2000 ... Že 19 let se 10 družin 

oz. parov iz Deskel in Kanala, ki jih vežejo sorodstve-
ne in prijateljske vezi, zbira na prijateljski šalamjadi. 
Vsaka družina ali par organizatorju prinese domačo 
salamo, ki dobi svojo številko za ocenjevanje. Gospo-
dinje tako pripravijo vzorce za ocenjevanje, možje pa 
ocenjujejo okus in videz suhomesnega izdelka. Vsak 
vzorec prejme oceno od 1 do 5. Tako se na koncu pre-
štejejo dodeljene točke in določi vrstni red. Ocenje-
valci imajo težko delo, saj so na koncu razlike med 
vzorci zelo majhne. Prva tri mesta tako prejmejo pri-
znanje in simbolično nagrado. Sprva je veljalo, da je 
zmagovalec naslednje leto priredil tekmovanje, zad-
njih nekaj let pa se organizatorji razvrstijo po sezna-
mu, ki je bil pred leti narejen prav z namenom, da 
vsakdo pride na vrsto za pripravo tekmovanja. Seve-
da pa na takih srečanjih ne manjka zabave in smeha, 
zato se udeleženci trudijo, da bi šalamjada prijateljev 
živela tudi naprej. 

Besedilo in fotografija: B. M. G.  

Čistilna akcija v Kalu 
nad Kanalom 

Na prelepo sončno pomladno soboto, 
13. aprila, smo izvedli še eno uspešno 
čistilno akcijo v KS Kal nad Kanalom. Po-
brali smo veliko odpadkov ob glavnih 
cestah zaselkov. Šolski otroci so izvedli 
čistilno akcijo nekaj dni kasneje in očistili 
šolsko igrišče in okolico šole. Vsem udele-
žencem čistilne akcije se najlepše zahva-
ljujemo za sodelovanje. Dogodek smo 
zaključili ob pogostitvi, ki jo je pripravilo 
Turistično društvo Kal nad Kanalom.  

Turistično društvo Kal nad Kanalom  

Foto: Polona Lipičar  
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Tince so polepšale preddverje MC Pri Tinci 
Pomlad je tu, četudi letošnje majsko vreme bolj spominja na zimo kot na bližajoče se 

poletje. Kot vsako leto so se udeleženke torkovih srečanj na začetku maja odločile po-
lepšati videz prizidka h Kulturnemu domu Deskle, v katerem medgeneracijski center 
domuje. Obrezale so trajnice in mednje nasadile cvetoče sezonsko cvetje. 

Besedilo in fotografije: Majda Rejec  

Kresovanje v Gorenjih 
Desklah 

Tudi letošnje leto je na predvečer praz-
ničnega 1. maja zagorel kres na taborni-
škem prostoru v Gorenjih Desklah. Je pa 
letošnje kresovanje (kot že prej pustova-
nje) imelo dobrodelno noto. Gorenje-
desklani smo namreč zbirali prostovoljne 
prispevke za dobrodelni namen. Ravno 
ob takšnih dogodkih se pokaže, da zna-
mo stopiti skupaj in pomagati tistim, ki 
pomoč potrebujejo. 

Besedilo in fotografija: Barbara Markič Gerbec  

Dežniki, dežniki … 
S pomladjo običajno pridejo ne le toplejši 

dnevi, temveč tudi pogostejše plohe in nalivi. 
Da bi malo popestrili puste deževne dni, smo 
se v Medgeneracijskem centru Pri Tinci odloči-
li, da bomo svoje dežnike malo polepšali.  

Pod rokami pridnih udeleženk torkovih sre-
čanj so enolični dežniki postali prave unikatne 
umetnine. Na njih so zablesteli raznovrstne 
pomladne cvetlice, razigrane ptice, dama s 
klobukom, radovedna sovica, fantazijski vzor-
ci. 

Dežnike so si lahko ogledali obiskovalci cen-
tra, občudovali pa so jih tudi udeleženci nedav-
nega srečanja folklornih skupin.  

Majda Rejec 

Foto: Alenka Stanič  
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Postavljanje mlaja in 
kresovanje v Kalu nad 
Kanalom 

Ob spomeniku NOB v Kalu nad Kanalom 
smo na sončno soboto, 27. aprila, postavi-
li približno 20 m visok mlaj. 

Delo se je začelo že v dopoldanskem 
času, ko so pripeljali in pripravili smreko 
za mlaj. Spletli smo venec, ki smo ga obe-
sili na mlaj. Postavitve mlaja se je udeleži-
lo veliko število krajanov in krajank. Zve-
čer je sledila pogostitev Turističnega druš-
tva Kal nad Kanalom s pečenjem in pijačo.  

Letošnje kresovanje se je odvijalo v Kalu 

pri vodohramu nad smučiščem v torek, 
30. aprila. Domačini so pripravili velik 
kres ter prostor za pogostitev. Turistično 
društvo je prisotne postreglo z jedačo in 
pijačo. Kresovanja se je udeležilo veliko 
število ljudi, ki so poskrbeli za prijetno 
vzdušje ob gorenju ognja.  

Zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali 
pri postavitvi mlaja, pripravi kresovanja in 
se dogodkov udeležili, da smo skupaj 
obeležili praznik dela in poskrbeli za pri-
jetno praznovanje v svoji krajevni skup-
nosti.  

Turistično društvo Kal nad Kanalom  

Foto: Polona Lipičar  

Otroške delavnice 
v Kalu nad Kanalom 

V soboto, 20. aprila, je bila s strani Mla-
dinskega kluba Kal nad Kanalom organizi-
rana otroška delavnica na temo velika 
noč, v večnamenskem prostoru Krajevne 
skupnosti v Kalu nad Kanalom. Delavnic 
se je udeležilo veliko otrok. 

Z mentoricami Valentino K., Saro P., 
Andrejko V. Č., Martino K., Martino S., 
Majo B. in Manco T. so izdelovali veliko-
nočne košarice, okraševali jajca, iz papirja 
naredili zajčka in barvali pobarvanke.  

Organizatorji so bili z udeležbo in sa-
mim dogodkom zelo zadovoljni in hkrati 
razmišljajo o izvedbi še kakšnih delavnic. 

Zahvaljujejo se ravnateljici Osnovne 
šole Kanal ob Soči za izposojo šolskih miz 
in klopi, Krajevni skupnosti Kal nad Kana-
lom ter vsem, ki so kakor koli pripomogli, 
da se je dogodek odlično izpeljal. 

Mladinski klub Kal nad Kanalom  
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Dan žena v Kalu nad 
Kanalom 

Turistično društvo Kal nad Kanalom je v 
nedeljo, 10. marca, organiziralo praznova-
nje mednarodnega dneva žena. V petek 
pred prireditvijo se je v popoldanskem 
času odvijala ustvarjalna delavnica za 
otroke, na kateri smo izdelovali škatlice 
za udeleženke dogodka in pomladno 
okrasili prireditveni prostor, ki je bil v 
nekdanji trgovini v Kalu. Tako je po dolgih 
letih prostor nekdanje trgovine dobil 

V soboto, 27. aprila, sta Turistično druš-
tvo Kolovrat Lig in Krajevna skupnost Lig v 
Ligu organizirala čistilno akcijo. Vabilu na 
akcijo se je odzvalo okrog 30 krajanov, od 
najmlajših pa do tistih v zrelejših letih, ki 
so sodelovali vsak po svojih močeh. Na-
men akcije je bil, da se iz vasi in skupnih 
prostorov odstranijo odvečna krama in 
odpadki. Že pred tem so odstranili nekaj 
dreves, požrtvovalne krajanke so uredile 
cvetlične grede, tako da je vas na novo 
zadihala. Skupna čistilna akcija je bila obe-
nem tudi priložnost druženja krajanov, ki 
se je v soboto končala z malico, prijetnim 
kramljanjem in snovanjem novih načrtov. 
Lig z Marijinim Celjem dnevno obiskujejo 
kolesarji, pohodniki, organizirane skupine 
in posamezni obiskovalci, zato je ureje-
nost kraja še toliko pomembnejša. Žal po 
naših cestah še vedno vozijo in hodijo ljud-
je, ki ne znajo ceniti čistoče in nimajo nika-
kršnega odnosa do narave ter dnevno 
odmetavajo odpadke, kamor se jim pač 

zljubi. Vsak dan pa se po istih poteh spre-
hajajo tudi sprehajalke, ki te odpadke 

Urejen kraj v ponos krajanom in v občudovanje 
obiskovalcem 

vztrajno za njimi pobirajo. Hvala vsem, ki 
jim je mar, kako je naš kraj videti, v kak-
šnem okolju živimo in kakšen vtis kraj 
pusti obiskovalcem.  

Metoda Humar 

Foto: Neža Humar 

funkcijo večnamenskega prostora, ki je 
bil v nedeljo poln do zadnjega kotička. 
Prireditev smo začeli s kulturnim progra-
mom, v katerem so nas najprej razveselili 
otroci iz Kala nad Kanalom, ki so zapeli in 
deklamirali nekaj pesmic, nato pa nasto-
pa domačih humoristov Martina in Bran-
ka ter harmonikarja Vida Žabarja. Sledila 
je sladka pogostitev Turističnega društva 
Kal nad Kanalom.  

Turistično društvo se vsem najlepše 
zahvaljuje za udeležbo, pomoč in sodelo-
vanje. 

Turistično društvo Kal nad Kanalom  

Foto: Polona Lipičar  
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Vaja GOex2019 v Gorici (Italija) 
V soboto, 23. marca, so se štirje naši člani pridružili PGD 
Šempeter pri Gorici in sodelovali na vajah, ki so potekale v 
organizaciji Civilne zaščite Gorica (Italija).  

Začetek dogodka Esercitazine je bil ob 7. uri na zbirnem 
mestu pri stavbi Civilne zaščite v Gorici. Približno ob 10. uri 
so začeli prvo vajo, katere tema je bila, da sta dve osebi 
skočili z mosta. Na poti do mesta nesreče so se morali pre-
biti mimo podrtega drevja. Potem so se s pomočjo vrvne 
tehnike spustili z mosta in rešili dve osebi, ki sta se utopili v 
reki Soči. Vaja je bila uspešno zaključena. Sledil je čas za 
kosilo, počitek in predvsem druženje. Približno ob 16. uri so 
se odpravili na drugo vajo, ki je prav tako potekala ob reki 
Soči. Gasilci so morali rešiti dve osebi iz desnega brega re-
ke. Spet je bilo treba uporabiti znanje vrvne tehnike. Obe 
vaji sta potekali v sodelovanju s civilno zaščito, reševalci in 
prostovoljci v Italiji. Po uspešno končani vaji so se odpeljali 
nazaj na zbirno mesto, kjer so počakali, da se stemni. Zad-
nja vaja je bila prikazana simulacija prometne nesreče. Pri-
bližno ob 19. uri so bili gasilci obveščeni o prometni nesreči, 
v kateri je en avtomobil ostal na boku, na drugega pa se je 
podrlo drevo. Tako se je začela akcija, ki je bila predvsem 
zanimiva za gledalce. Iz nesreče so skupaj z reševalci uspe-
šno rešili pet ljudi. Na koncu so imeli čas za analizo vaj, 
večerjo ter druženje. 

Sodelujoči člani PGD Kanal bi se radi zahvalili PGD Šempe-
ter pri Gorici za povabilo k sodelovanju pri vajah ter prijet-
no druženje. Vaje so bile zanimive in predvsem poučne. 

Pgd Kanal  
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ŠKTD Avče 

8. Olgin pohod na 
Most na Soči 

7. aprila je ŠKTD Avče že osmič organizi-
ralo tradicionalni Olgin pohod na Most na 
Soči. Na športnem igrišču v Avčah se nas je 
zbralo okoli 30 pohodnikov. Vreme smo 
imeli sončno, ne preveč vroče, idealno za 
izvedbo pohoda. Na poti proti Mostu na 
Soči smo se večkrat ustavili, kakšno rekli 
in uživali v čudoviti naravi. Ob prihodu na 
Most na Soči smo ob jezeru imeli manjšo 
pogostitev, nato pa smo se odpravili na-
zaj proti Avčam. Ob vrnitvi je že prijetno 
dišalo po golažu. Zaradi dobre pijače in 
jedače smo se v dobri družbi zadržali do 
zgodnjega večera. Razšli smo se z zagoto-
vilom, da se naslednje, že deveto leto 
zopet srečamo na istem mestu. 

Špela Laščak 

Mladinski odsek PD Valentin Stanič 
in OŠ Kanal 

Pa smo spet šli po svoje 
Lepo smo se sprehodili, kljub napovedanemu 

slabemu vremenu. Iz Kanala, preko čudovito 
urejenega Parka Pečno in naprej. V parku smo si 
vzeli čas za skrivalnice in nekaj uporabnih pla-
ninskih nasvetov, kot so planinski bonton v go-
rah, hrana in pijača v gorah, pravilna nastavitev 
in nošnja nahrbtnika ter zavezovanje vezalk na 
čevljih, torej vsega po malo. Drugič pa naprej, 
tako se razvijamo v prave planince. 

Katja Žagar, vodnica PD Valentin Stanič Kanal  
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Člani Gledališke skupine Globočak – 
– Kambreško smo v sredo, 20. marca, z 
letalom odpotovali na gostovanje v Make-
donijo. Posebno doživetje – nekaj potni-
kov iz skupine je prvič letelo z letalom. 
Najprej strah, skrb, adrenalinska napetost, 
pričakovanje … potem pa letališki vrvež in 
kontrole, ki so nam preusmerile misli, pre-
pustili smo se toku, otresli teže vsakdanjo-
sti in se napotili v brezskrbnost. 

Izbrali smo pravi termin – Makedonija 
praznuje praznik pomladi. Izbrali smo pra-
va organizatorja: Maja Ivančič in Leon Zi-
dar, hvala vama, da sta nam pripravila 
tako čudovito potovanje. Tam praznova-

nja trajajo več dni, živi se za danes, vzame-
jo si čas za večerna druženja z družino in 
prijatelji. Znajo se veseliti, znajo uživati, 
živeti! V njihovem tempu življenja smo 
nekaj dni uživali tudi mi. 

Prvi dan smo prespali v Skopju, naslednji 
dan nadaljevali do Bitole, kjer smo ostali 
dve noči in nazaj grede prenočili še v Ohri-
du. V štirih dneh smo si ogledali številne 
kulturne in naravne zanimivosti. Obiskali 
smo Šutko, naselje z največjim številom 
Romov na svetu, šli v kanjon Matka, si 
ogledali vinsko klet v središču vinorodne-
ga območja Tikveš in se udeležili degusta-
cije njihovih vrhunskih vin, si ogledali ma-

Narodno gledališče v Bitoli. Foto: Miran Melink  

Gostovanje gledališke skupine Globočak – Kam-
breško v Makedoniji 

kedonski bazar z nepregledno pisano 
ponudbo. Peljali smo se mimo Prespan-
skega jezera, čez nacionalni park Galičica, 
do samostana sv. Neuma in vstopili v 
koliščarsko naselje z muzejem podvodnih 
izkopanin. V zasebnem muzeju narodnih 
noš so nam ponudili domačo mastiko in 
prespanska jabolka. Ob Ohridskem jezeru 
smo nadaljevali do Ohrida z značilno arhi-
tekturo. Tu smo si kupili prave ohridske 
bisere. Vsak večer smo večerjali v eni od 
domačih gostilen, kjer so nam uz muziko 
postregli svoje slastne specialitete: od 
šobske solate, nič koliko vrst sirov, mesa 
do ajvarja, čevapčičev, burekov, baklave. 
Doživeli smo njihov ples kolo, pa tudi naš 
slovenski valček in polko.  

Kot se za gledališko skupino spodobi, 
smo si ogledali arheološka amfiteatra 
Herakleja in Ohrid. Višek našega potova-
nja pa je bilo gostovanje v Bitoli, kjer smo 
se predstavili s svojo novo igro Daria Mar-
tiniga Čudna bolezen. Nastopili smo v 
Narodnem gledališču Centra kulture v 
Bitoli, kjer nas je prijazno sprejela predse-
dnica Tanja, skupaj s slovenskimi izseljen-
ci in njihovimi potomci, ki sodelujejo v 
Slovenskem izseljenskem društvu Triglav 
Bitola. Po predstavi so nam pripravili dru-
žabni večer ob njihovih domačih speciali-
tetah. Mi pa smo jih presenetili s sloven-
sko potico in izdelki iz svojih krajev. Dol-
go v noč smo navezovali stike in se sku-
paj veselili. Bilo je nepozabno. Razdelili 
smo jim tudi reklamni material svoje obči-
ne Kanal ob Soči in podjetja Eternit Slove-
nija d.o.o. Anhovo. Obljubili smo si, da se 
kmalu spet vidimo. Verjetno bo to že v 
septembru, ko oni načrtujejo obisk Slove-
nije.  

Zdenka Brešan 

Pozdrav pomladi 
TR društvo Globočak - Kambreško in KS Kambreško 

sta v soboto, 16. marca, organizirala prireditev Po-
zdrav pomladi. V polnem vaškem Domu Mihaela Gabri-
jelčiča na Srednjem so se premierno predstavili gle-
dališčniki Globočaka s komedijo Čudna bolezen av-
torja Daria Martiniga v režiji Ane Facchini.  

Igralci so prikazali, kako v podeželski bolnišnici leži-
jo trije bolniki, vsak s svojo boleznijo. Medicinsko 
osebje se zelo trudi s temi pacienti, ki imajo: 
»delirium tremens« (alkoholik), »colpo padelium« (ga 
je pretepla žena) in tretji »živčni zlom« (pomota). 
Ogled bolnišnice napove ministrica za zdravje, zato 
je treba postoriti prav vse, da dobi bolnišnica najvišjo 
oceno. Vendar vse ni šlo po načrtih. 

Gledalci so se zabavali in z velikim aplavzom nagra-
dili igralce. Gledališčniki se zahvaljujejo Občini Kanal 
ob Soči, režiserki Ani Facchini in vsem, ki so jim po-
magali pri ustvarjanju.  

Dora Ravnik  
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Dan Zemlje 
V petek, 12. aprila, smo taborniki imeli 

dan Zemlje, ki ga sicer obeležujemo 22. 
aprila kot svetovni dan. V ta namen smo 
posadili veliko sadik žive meje, dišavnic in 
rož, da bo naš kraj lepši in še bolj zelen. 

Dan Zemlje je odlična priložnost, da se 
spomnimo, kako pomembno je, da za 
našo Zemljo poskrbimo, in da vsak posa-
meznik lahko prispeva kamenček v moza-
ik zdravega in lepega planeta.  

Taborniki rodu Odporne želve 

Nočna fotoorientacija  
V petek, 22. marca, smo imeli nočno 

fotoorientacijo za tabornike, starše in 
upokojence. Vsak v svoji smeri so po fo-
tografijah iskali pravo pot, vmes pa opra-
vili še različne naloge, pri katerih so se vsi 
odlično izkazali. Zaključili smo v prostoru 
Pri Tinci. Hvala vsem za udeležbo.  

Taborniško srečanje v 
Idriji 

V soboto, 23. marca , smo se taborniki 
rodu Odporne želve odpravili na srečanje 
MČ SPOOT v Idrijo. Odpeljali smo se z 
avtobusom, kjer so se nam v Tolminu 
pridružili tudi taborniki rodu Puntarjev iz 
Tolmina. Po prihodu smo imeli zbor, za-
peli taborniško himno, nato pa se razdeli-
li v manjše skupine. Začela se je igra Esca-
pe city, ki je trajala čez celotno srečanje. 
Pri tem smo iskali ugrabljenca, namige pa 
smo iskali po točkah, porazdeljenih po 
vsej Idriji.  

Po zaključnem zboru smo se utrujeni, a 
dobre volje odpravili proti domu. Sreča-
nje je bilo zelo zanimivo. 

Bor  

Taborniško srečanje v Idriji, foto: taborniki rodu Odpore želve 

Nočna fotoorientacija, foto: taborniki rodu Odporne želve 
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Bilo nas je približno 85, tako da smo se 
nastanili na dveh lokacijah – Lovski dom 
LD Kanal in Dom Mihaela Gabrijelčiča. Za 
najstarejše smo postavili kar šotore, v 
katerih so kljubovali mrzlim nočem.  

Naš tabor se je začel v petek. Avtobus 
se je s precejšnjo muko prebil skozi ozek 
Ročinj, nato pa brez težav nadaljeval do 
cilja. Že po poti nas je očaral slap Savinka, 
ko pa smo se povzpeli prav do Srednjega, 
sta nam narava in slikovita vasica prebudi-
li skavtskega duha in čudenje stvarstvu. 
Prvi večer smo spoznavali različne gorske 
legende in bitja ter začeli spremljati klepe-
talno oddajo Med gorami, ki sta jo vodila 
in igrala dva izmed voditeljev.  

Pot iz Škofje Loke do Srednjega je kar 
dolga in okrog enajstih zvečer smo bili že 
prijetno utrujeni. Ogenj je ogrel lovski 
dom, noč pa je bila prijetna tudi za tiste v 
šotorih.  

Naslednji dan smo se odpravili na razi-
skovanje okolice. Najmlajši so šli do Glo-
bočaka, kjer so nadvse radovedni razisko-
vali jamo. Starejši so se odpravili do doma 
pod Ježo, najstarejši pa kar na Ježo. Pot je 
bila lepa, včasih malo težka, vendar smo 

spoznali, da je napor nujen, če želiš imeti 
lep razgled. Po vrnitvi z izletov sta nas 
obiskala posebna gosta – Andrej in Mari-
ja Štremfelj, slovenska vrhunska alpini-
sta. Andrej se je ravno vrnil iz Nepala, ven-
dar sta bila vseeno oba živahna sogovor-
nika. Zanimivo je stati zraven ljudi, ki so 
bili na vrhu sveta, poleg tega pa sta opra-
vila še veliko težjih vzponov. Komaj jima 
je uspelo odgovarjati na vsa naša vpraša-
nja. Mogoče sta celo navdihnila kakšnega 
bodočega alpinista. Povedala sta tudi, da 
je pomembno, da naredimo en korak več 
od tistega, kjer se še dobro počutimo. Le 
tako lahko napredujemo in rastemo. Ni 
vedno lahko, zato je treba zaupati, da je 
to naša pot in da to našo pot vodi Bog.  

Popoldan smo krepili svoje znanje na 
različnih delavnicah. 
Obiskala nas je celo 
gorska reševalna slu-
žba iz Tolmina, kar je 
bila velika zanimivost. 
Sploh pa poseben na-
hrbtnik, s katerim nosi-
jo psa, ki išče ljudi po 
plazovih in po gozdo-

Skavtski konec tedna na Srednjem 
Drugi konec tedna v maju smo skavti iz Škofje Loke preživeli na Srednjem. Tokrat smo 
se odpravili na vikend stega – tridnevni dogodek, kamor so bili povabljeni vsi škofjelo-
ški skavti. Zraven so bili tudi naši duhovni asistenti – kapucinar br. Jaro in br. Jožko ter 
škofjeloški duhovnik Matej Nastran, ki skrbijo, da je z nami vedno tudi Bog.  

vih. Večer smo zaključili s peko hrenovk 
in igrami ob ognju. Noč na nedeljo je bila 
precej viharna, a jutro nam je prizaneslo z 
nevihtami. V miru smo se pripravili na 
slovesne skavtske zaobljube. Te smo ob-
ljubili v cerkvi Svete trojice, sedaj pa gre-
mo s to obljubo naprej v svet in življenje. 

Za konec naj napišem še tole: Na vašem 
koščku sveta smo se imeli zares lepo, 
zelo smo veseli, da spoznavamo tako 
krasne konce Slovenije. Ni pa vse samo v 
lepoti narave, pol veselja in lepih spomi-
nov imamo tudi zaradi vas – vaščanov. 
Hvala, da ste nas tako lepo sprejeli, nam 
ponudili Dom Mihaela Gabrijelčiča, okra-
sili cerkev za naše obljube, z veseljem 
poslušali vse naše predloge in ideje in 
nam jih pomagali uresničiti. Počutili smo 
se kot doma in z veseljem se bomo še 
kdaj vrnili, če ne na tabor, pa vsaj na ne-
deljski izlet.  

Nina Gartner  
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Tudi letos se nam je že na startni točki 
pohoda, v Solkanu, nasmejal sonček. Ve-
ter nam je prvi dve uri ohlajal prstke na 
rokah, nato pa nam je postajalo vedno 
bolj vroče.  

Udeleženci pohoda so kar prihajali in 
prihajali, zadovoljni in veseli pogledovali v 
nebo, nobenega dvoma ni bilo, da bodo 
preživeli čudovit dan.  

Pohodniki so najprej prečili Solkanski 
most s pogledom na 219,70 m dolg želez-
niški most, ki se pne 36 m nad srednjo 
gladino reke Soče, most je z osrednjim 
lokom s svetlobno odprtino 85 m največji 
kamniti most na svetu. S planinske poti in 
s prečenjem Osimske ceste se pot vzpne 
na pobočje Sabotina in kaj kmalu pripelje 
do cerkvice sv. Valentina, od tam naprej 
po grebenu celega Sabotina, kjer so poho-
dniki nagrajeni z najlepšimi razgledi daleč 
naokrog, ki nikogar ne pustijo ravnodu-
šnega, s pogledom navzdol pa na elegant-
no modrozeleno lepotico Sočo. Torej, 
naravnost začarani od njene lepote in 

lepote naših Julijskih Alp, Zahodnih Julij-
skih Alp v Italiji, Dolomitov, Karnijskih Alp, 
Kaninskega pogorja, Banjške planote do 
bleščečega morja na drugi strani. Naprej 
pot zapelje do Vrhovelj v Goriških brdih, 
preko Korade in se spusti v Kanal. To pot 
lahko pohodniki zmerno in brez dolgih 
postankov prehodijo v osmih urah. Poleg 
tega sta še dve krajši varianti, po štiri ure 
zmerne hoje z začetkom v Solkanu, prek 
grebena Sabotina do Vrhovelj ter druga iz 
Vrhovelj, preko Korade do Kanala.  

Po končanem pohodu so se pohodniki 
udeležili prireditve na trgu Kontrada v 
Kanalu. Prisluhnili so pevskemu zboru, 
recitalom in glasbi harmonik otrok Osnov-
ne šole Kanal in Osnovne šole Deskle ter 
pozdravu gostov in se okrepčali s toplo 
enolončnico. 

Pri izvedbi našega pohoda so nam po-
magali: Občina Kanal ob Soči in županja 
Tina Gerbec, Krajevna skupnost Kanal, 
bar Libero Kanal, podjetje Spik Kanal, žu-
pan Občine Goriška brda Franc Mužič, 

ekološka kmetija Šorli z Gradišča nad Pr-
vačino, Eternit Anhovo in Plastik SI Kanal. 
V kulturnem programu so zapeli pevski 
zbor Justin Kogoj iz Dolenje Trebuše pod 
vodstvom Mateja Kavčiča, učenci OŠ Des-
kle in OŠ Kanal, podžupan Marko Bucik 
nas je pozdravil v imenu Občine Kanal ob 
Soči, Dušan Plesničar v imenu MDO Poso-
čja in PZS, markacisti Planinskega društva 
Brda so poskrbeli za urejeno pot na briški 
strani, naši markacisti pa za naš del poti, 
okrepčevalnica na Sabotinu in koča na 
Koradi sta poskrbeli za skuhan čaj, gospa 
Danijela je okrasila cerkev svete Gen-
derce, župnik Aleš Rupnik je daroval sve-
to mašo, celoten organizacijski odbor PD 
Valentin Stanič Kanal in prijatelji iz drugih 
društev pa smo poskrbeli, da je bil pohod 
v celoti izpeljan.  

Našega vsakoletnega, tradicionalnega 
pohoda se vsako leto udeležujejo poho-
dniki iz cele Slovenije, tujine, pa tudi 
učenci OŠ Deskle in OŠ Kanal ter otroci iz 
vrtca. Pohod je množičen in letos se ga je 
udeležilo okrog 700 pohodnikov. 

Želja Planinskega društva Valentin Sta-
nič Kanal je, da bi se pohodniki na tej poti 
po njegovih stopinjah počutili prijetno, da 
bi začutili utrip preteklosti in da bi se jih 
dotaknila energija te nadvse neizmerno 
velike in pomembne osebnosti tistega 
časa, z izredno pomembnim preroditelj-
skim, vzgojiteljskim in humanističnim 
delovanjem na Goriškem.  

Katja Žagar, vodnica PDVS Kanal 

Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal 

26. tradicionalni pohod po stopinjah Valentina 
Staniča 
Valentinu Staniču, slovenskemu rimskokatoliškemu duhovniku, alpinistu, planincu, 
pesniku, pisatelju, prevajalcu, učitelju, vzgojitelju in kulturnemu delavcu, ustanovitelju 
gluhonemnice in društva proti mučenju živali, rojenemu 12. februarja 1774 v Bodrežu 
pri Kanalu, tej genialni osebnosti, v kateri je bilo združeno vse najboljše, smo zopet 
posvetili svoj tradicionalni pohod, 30. marca 2019. 
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Delovna akcija v Planin-
skem domu pod Ježo 

Člani planinskega društva Valentin Stanič 
Kanal smo v soboto, 11. maja, zavihali rokave 
in opravili delovno akcijo v našem Planin-
skem domu pod Ježo. Opravljeno delo je bilo 
izjemno uspešno, razpoloženje odlično in 
volje, da ne govorimo. Poleg članov našega 
društva se nam je pridružil tudi Štef Domjan. 
Skupaj se nas je zbralo kar štirinajst. S tako 
pozitivo in zagnanostjo gremo naprej po tej 
naši zastavljeni poti, hvala vam, fantje in de-
kleta, super ste, vsi.  

Pri našem domu so nas ta dan obiskali tudi 
skavti iz Škofje Loke. Dobesedno so nam pri-
nesli in podarili še svojo dodatno neizmerno 
lepo in prijetno energijo. 

Zapisala Katja Žagar  

Rajko Breščak je 9. marca v Idriji na kva-
lifikacijah v kategoriji NAC z zračno puško 
na 10 m streljal povprečno in osvojil konč-
no 2. mesto s 535,2 kroga, kar je bilo glede 
na uvrstitev dovolj (le prvi trije uvrščeni se 
kvalificirajo naprej), da se je uspešno kvali-
ficiral na državno prvenstvo v parastrel-
stvu, žal pa to ni uspelo Dragu Mlekužu, ki 
je bil v isti kategoriji na koncu četrti.  

Državno prvenstvo v parastrelstvu 2019 
je potekalo 7. aprila na strelišču v Ljublja-
ni, kjer je Rajko Breščak branil naslov dr-
žavnega prvaka 2018 v kategoriji NAC z 
zračno puško na 10 m. Tekmoval oziroma 

streljal je odlično in dosegel odličnih 552,1 
kroga ter drugouvrščenega prehitel za 
velikih 29,1 kroga ter tako ubranil in lan-
skemu naslovu dodal še naslov državnega 
prvaka 2019 v kategoriji NAC z zračno 
puško na 10 m. 

Tekmovali so tudi naši preostali člani 
invalidi, ki se bojujejo z multiplo sklerozo, 
in sicer na vsakoletnem Prvenstvu Združe-
nja multiple skleroze Slovenije, ki se je 
odvijalo 23. marca na strelišču v Ljubljani 
in ki se šteje tudi kot kvalifikacije za držav-
no prvenstvo v parastrelstvu. Na njem so 
Milan Ostrožnik, Henrik Kelher in Cvetka 

Prejemniki medalj v kategoriji NAC z zračno puško na 10 
m z leve: Stanislav Mahne, Rajko Breščak in Vladimir 

Kržišnik. Foto: Henrik Valentinčič  

Prejemniki ekipnih pokalov in medalj v kategoriji invalidi/ke s serijsko zračno puško na 10 
m z leve: SD Salonit Anhovo (zadaj Milan Ostrožnik, Henrik Kelher in spredaj Igor Juretič), 

MDI Šaleške doline in MDI občin Litija in Šmartno  

Uspehi naših članov – strelcev invalidov 
Člani Strelskega društva Salonit Anhovo, ki so tudi invalidi, nas tudi letos na največjih 
tekmovanjih niso razočarali. Vsem iskrene čestitke. 

Pičulin dosegli ekipno 4. mesto v katego-
riji SH2 s serijsko zračno puško na 10 m. 
Normo za nastop na državnem prvenstvu 
v parastrelstvu sta tako potrdila le Milan 
Ostrožnik in Henrik Kelher, a se ga žal 
zaradi istočasne rehabilitacije v zdravili-
šču nista mogla udeležiti.  

So se pa le dan kasneje, 24. marca, rav-
no tako na strelišču v Ljubljani na finalu 
jubilejne 30. Invalidske dopisne strelske 
lige Slovenije v sezoni 2018/19, Milan 
Ostrožnik, Henrik Kelher in Igor Juretič 
uvrstili na odlično ekipno 2. mesto s serij-
sko zračno puško na 10 m v kategoriji 
invalidi/ke, medtem ko so bili med posa-
mezniki na 5., 6. in 11. mestu med invalidi 
ter na 6. mestu med invalidkami.  

Strelsko društvo Salonit Anhovo  
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Pot nas je vodila najprej v prestolnico 
Dolenjske, Novo mesto, kjer nas je priča-
kal gospod dr. Janez Gabrijelčič in nas 
prijazno povabil na ogled rastoče knjige v 
park Rastoče knjige Novo mesto. Da, prav 
ste prebrali »rastoče knjige«. Knjiga, 
sestavljena iz kamnitih plošč, se vsako 
leto poviša za eno ploščo, v katero so 
vklesane pomembne misli znanih pesni-
kov, pisateljev, politikov … o pomenu 
knjige, znanja, sožitja, izobraževanja, 
osebne in skupne rasti. Dr. Janez Gabrijel-
čič, ki je po očetu Primorec, je pravzaprav 
idejni oče vseslovenskega projekta in je o 
rastoči knjigi zapisal:  

»Rastoča knjiga je simbol, 
ki nenehno spodbuja k človekovi rasti, 
medsebojnemu spoštovanju, 
k strpnosti in dobremu.« 

Pot nas je nato vodila na Trdinov vrh, 
najvišjo točko pogorja Gorjanci, od koder 
smo si ogledali novomeško kotlino, zele-
ne travnike na hrvaški strani, usmerili po-
gled proti Alpam, ki pa so jih žal zakrivali 
oblaki, tako da Triglava nismo uzrli. Obi-
skali smo cerkvico svete Jere na slovenski 
strani meje in svetega Ilije, ki je pravza-
prav grškokatoliška cerkev, na hrvaški 
stani. Spustili smo se na Gospodično, ki jo 
ženske morajo obiskati. Tu je namreč izvir 
z imenom Gospodična, ki ima po stari le-
gendi čudežno moč, da vse tiste gospe, ki 
popijejo vodo iz njega in se z njo umijejo, 
pomladi. Vsekakor je vredno poizkusiti.  

Ponovno smo se vrnili v Novo mesto in 
se sprehodili po pravkar obnovljenem 
Glavnem trgu, ki ga krasijo čudovite arka-
de in prelepa mestna hiša – rotovž. Povz-

Med Krko in Gorjanci 
Grički, porasli s trto, zidanice, zeleni travniki, temni gozdovi, zelena Krka – to je Dolenj-
ska, dežela cvička, prijaznih ljudi in mnogih znanih Slovencev, ki so se tu rodili ali pa 
preživeli del svojega življenja. V to deželo smo se na začetku maja podali na izlet člani 
Društva upokojencev Deskle - Anhovo.  

peli smo se na Kapitelj na ogled stolne 
cerkve svetega Nikolaja, ki je pravzaprav 
posebnost med cerkvami, saj prezbiterij 
in ladja ne ležita v ravni črti, ampak je 
vzdolžna os cerkve lomljena (ladja je za-
maknjena nekoliko v desno). Glavni oltar 
krasi slika svetega Nikolaja, delo slavnega 
beneškega slikarja Tintorettija. V kripti 
pod cerkvijo so številni nagrobni spome-
niki cerkvenih dostojanstvenikov. Da je 
kripta zelo akustična, smo ugotovili sami, 
ko smo zapeli pesem Ave Marija. Iz Nove-
ga mesta smo se zapeljali v Šentjurij, 
rojstno vas pesnika Toneta Pavčka, in si v 
Pavčkovi hiši, ki je bila postavljena s po-
močjo evropskih sredstev, ogledali film o 
življenju in delu znanega pesnika.  

Potepanje po Dolenjski smo zaključili v 
Mirni Peči, kjer imajo muzej posvečen 
Tonetu Pavčku in Lojzetu Slaku. Skozi 
slikovno in glasbeno gradivo smo se sez-
nanili s Slakovo življenjsko in ustvarjalno 
potjo od otroštva dalje. Tu lahko obisko-
valci poslušajo svojo najljubšo Slakovo 
pesem, na odru pa lahko tudi zaigrajo na 
harmoniko in zapojejo izbrano Slakovo 
pesem ter jo po elektronski pošti takoj 
pošljejo domačim, prijateljem ali znan-
cem. Tudi naša Jože in Milan sta zbrala 
pogum in nam zapela V dolini tihi je vasi-
ca mala. 

Besedilo in fotografiji: Majda Rejec  

Športne igre upokojencev 
18. maja so v organizaciji Društva upokojencev Ajdov-

ščina potekale športne igre upokojencev Pokrajinske 
zveze društev upokojencev severne Primorske. Društvo 
upokojencev Kanal je tekmovalo v balinanju, kegljanju, 
igranju pikada, streljanju z zračno puško in reševanju 
križank. 

V seštevku rezultatov vseh panog je naše društvo 
osvojilo 3. mesto. Med prve tri uvrščene ekipe smo se 
uvrstili: reševanje križank ženske (1. mesto), reševanje 
križank moški (2. mesto), pikado moški (2. mesto) in 
kegljanje ženske (3. mesto). V disciplini šah nismo nasto-
pali, ker nam ni uspelo sestaviti ekipe, zato vabljeni vsi, ki 
bi se nam radi pridružili na naslednjih igrah v omenjeni 
disciplini. Vsem športnikom iskrene čestitke.  

Franc Komac, predsednik DU Kanal  
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Dnevi medgeneracij-
skega sožitja 

Od 14. do 16. maja je v organizaciji Zve-
ze društev upokojencev Slovenije poteka-
la na Gospodarskem razstavišču priredi-
tev Dnevi medgeneracijskega sožitja 
(DMS). Prireditev je bila prvi osrednji do-
godek medgeneracijskega sodelovanja, 
konceptov, pobud in programov za vse 
generacije. Namen prireditve je bil slediti 
demografskim spremembam ter z med-
sebojnim povezovanjem zagotavljati 
ohranitev visokih družbenih norm in iz-
boljševati položaj vseh generacij v Repu-
bliki Sloveniji. Pridih tej prireditvi je dalo 
tudi Društvo upokojencev Kanal. Na slav-
nostni otvoritvi so našo pokrajinsko zve-
zo kakor tudi naše društvo v promenadi 
oblačilne kulture predstavili člani Folklor-
ne skupine iz Kala nad Kanalom. Zadnji 
dan prireditve pa je naše društvo pripra-
vilo razstavo ročnih del.  

Na medgeneracijski natečaj za izdelavo 
čipk 2019 se je prijavila naša članica Ne-
venka Malnič s čipko Zdusko uči. Njena 
čipka je bila nagrajena in razstavljena vse 
dni prireditve. Pisno priznanje pa je bilo 
Nevenki podeljeno na slavnostni priredi-
tvi v okviru DMS. Čestitke. 

Društvo upokojencev Kanal se zahvalju-
je vsem, ki ste obogatili program DMS in s 
tem pripomogli k prepoznavnosti druš-
tva, lokalne skupnosti in občine Kanal ob 
Soči.  

Franc Komac, predsednik DU Kanal  

V torek, 23. aprila, je Društvo upoko-
jencev Kanal v sodelovanju s Turistič-
nim društvom Kanal, Osnovno šolo in 
Vrtcem pri OŠ Kanal pristopilo k pro-
jektu Vseslovensko petje s srci. Na-
men tega dogodka je bil združiti dr-
žavljane in državljanke Republike Slo-
venije, Slovence in Slovenke v sosed-
njih državah in po vsem svetu v skup-
nem prepevanju slovenskih pesmi kot 
poklon sebi, slovenskemu jeziku, kul-
turi in državi. Ta dogodek se je v lan-

skem letu odvijal prvič in organizator 
upa, da bo postal tradicionalen. Dejali 
smo si, naj pesem danes odmeva po 
Sloveniji in se dotakne src tistih, ki 
mislijo slabo. Vsem drugim pa naj se 
radost in sreča še povečata. Najprej 
smo skupno zapeli Zdravljico, nato pa 
nadaljevali s prepevanjem slovenskih 
ljudskih pesmi.  

   Franc Komac 

  Foto: Borut Jurca  

Vseslovensko petje 
s srci  
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V letošnjem aprilu izpostavljamo dva 
dogodka: 

9. april je bil namenjen šivanju torbic iz 
blaga, ki ga je centru pred leti poklonila 
Tekstina iz Ajdovščine. Ob pomoči pridnih 
rok »mojstric in mentoric« Mihaele, Lenke 
in Majde smo s škarjami blago ukrojile in 
nato so mojstrice s šivalnim strojem zašile 
zelo lepe nakupovalne torbe. Nekatere 
barvite torbice so tudi podložene, imajo 
žep, nekatere se spnejo z gumbom ali 
zavežejo. Skratka, pester izbor barv, mo-
delov in, kar je najpomembnejše, torbice 
so lično in brezhibno zašite, niti v trgovi-
nah ne dobiš takih. Bravo, bravo!  

23. aprila pa je bil dan po velikonočnem 
ponedeljku in dogodila se je vučja južna 
(pokušina velikonočnih jedi). Na mizi so se 
znašle raznolike velikonočne dobrote in 
razvil se je pogovor. Marsikomu se je po-
rajalo vprašanje: Kaj je vučja južna? Ta dan 
prisotne starejše krajanke so povedale, da 
se je v njihovih mladostnih letih (po drugi 
sv. vojni) reklo vučja južna, ko je na veliko-
nočni ponedeljek skupina mladih deklet 
(skupina fantov je šla na drug prostor) od 
doma prinesla ostanek velikonočnih jedi 

na dogovorjeni prostor (v Starc, na Brišče, 
k sv. Kvirinu …), z odejo so pokrile tla, se 
usedle in ob klepetu jedle, pile in prepeva-
le.  

Kaj pa je o vučji južni zapisal pisatelj, 
publicist, grafik, zapisovalec in zbiralec 
kulturne dediščine Primorske in naš častni 
občan Pavel Medvešček-Klančar, ki je 
avtor odmevne knjige Iz nevidne strani 
neba? Na straneh 193 in 194 lahko prebe-
remo, da je Jože Fatorinov iz Breščine 
Medveščka vprašal, če pozna vučjo južno. 

Ne, zato mi povej, kaj je to. 
Jože: »Vučja južna je zelo star običaj, ki 

sega v čas, ko so se predvsem v zimskem 
času tu naokoli klatili volkovi in napadali 
drobnico. Da bi te volčje napade vsaj delno 
omilili, je dehnar skupaj z zapriseženimi 
izbral najsposobnejše in pretkane može in 
fante, ki bi ponoči s pomočjo psov varovali 
staje in volkove tudi pobili. Z vsakim uple-
njenim volkom so hodili od hiše do hiše ter 
ga razkazovali in nabirali vučino (za vučino 
so dajali predvsem klobase, špeh, jajca in 
sir), ki je bila neke vrste poplačilo za njiho-
vo delo. V marčni polni luni pa so za vse 
vaške fante in može pripravili vučjo južno, 

Šivanje torbic in vučja južna 
Ste vedeli, da skoraj ni dneva oziroma večera, da se v Medgeneracijskem centru Pri 
Tinci v Desklah ne bi kaj dogajalo? Ob ponedeljkih plešejo Tince, torek in sreda sta re-
zervirana za vadbo pikada, v sredo popoldne je krožek ročnih del, v četrtek se telovadi, 
v petek pa članice in člani likovne skupine Svetloba Deskle slikajo na platna. Vsak dan 
med 8. in 9. uro prostor uporabljajo moški ljubitelji kave ali čaja, ki urico druženja po-
rabijo še za kramljanje ter pregled svežih novic in dogodkov na krajevni ter občinski 
ravni, če jim čas dopušča, se lotijo še reševanja sveta. Vsak torek dopoldne Društvo 
upokojencev Deskle - Anhovo namenja razgibavanju, družabnim igram, pogovorom, 
ustvarjanju in delavnicam. 

in to v naravi, kjer so se poveselili, nekaj 
dobrega pojedli in popili ter obujali spomi-
ne, ki so bili povezani z varovanjem in sre-
čanji z volkovi. Mlade fante pa so tudi pod-
učili, kako bodo morali varovati, ko bodo 
to delo prevzeli oni. Do prve svetovne voj-
ne so vučjo južno organizirali fantje in na-
njo povabili tudi dekleta, kar prej ni bila 
navada. Običajno so izbrali tih in lep kraj, 
ob kakšnem travniku, kjer so potem pili, 
jedli in se sproščeno veselili, ker tam ni bilo 
starejših mož. Volkove so omenjali, a le v 
šalah. Po vojni pa je tudi ta že spremenjena 
navada odšla v pozabo. Da ne bi čisto za-
mrla, so jo poskušali ohraniti strici, tako da 
so se ob polni marčni luni srečali pri enem 
od njihovih, kjer so kaj spili in spekli. Tudi 
njim je tisti čas pomenil le priložnost za 
obujanje spominov, volk pa se je omenil 
samo mimogrede. Slišal pa sem, da grejo 
mladi iz nekaterih krajev na velikonočni 
ponedeljek v naravo na vučjo južno. Zakaj 
na tisti dan in kaj jim to predstavlja, pa bi 
res rad slišal.«  

Ali si se kdaj udeležil »stričeve« vučje 
južne?  

Jože: »Nekajkrat sem se je udeležil. Si-
cer me nanjo niso povabili, a ker sem ve-
del, kje se bodo dobili, sem se povabil sam. 
Niso mi pa zaradi tega nič rekli, saj sem jim 
stregel, skrbel za ogenj in pomagal pri pe-
ki.«  

Ali so še kdaj omenili tisto pravo vučjo 
južno?  

Jože: »Seveda so jo, in sicer v povezavi 
z dogodki, ki so jih takrat kot mladeniči 
doživljali. Tako sem tudi slišal, da je imel 
stari Brezar v hiši pravi volčji kožuh. Glava 
je sicer že propadla, tako da je imel le še 
ušesa, zadnji nogi in rep. Tega je takrat 
nosil tisti, ki je šel na dan polne marčne 
lune po hišah vabit na vučjo južno. Prepri-
čan pa sem, da bo vučja južna, ko bomo mi 
odšli, pozabljena in bo izginila brez sledu.«  

Kdaj si bil zadnjič?  
Jože: »Letos, a nas je bilo le šest. Eni so 

pozabili, drugi pa so bili bolni in onemogli. 
Ne boš verjel, imeli smo jo pri neki vdovi. 
Seveda ti imena ne bom povedal. Lepo 
smo se imeli in se smejali dolgo v noč. O 
volku pa niti besede.«  

Vučja južna se je letos zgodila v Medge-
neracijskem centru Pri Tinci, o volku 
nismo veliko govorili, smo pa preživeli 
nekaj prijetnih uric ob sproščenem klepe-
tu, obujanju starih navad, glasbi iz raču-
nalnika in ob dobri hrani. Le kaj bi na to 
rekel Jože Fatorinov, ki je bil prepričan, 
da bo vučja južna, ko bodo oni odšli, po-
zabljena in bo izginila brez sledu?  

Danila Schilling 

Šivanje nakupovalnih torbic v Medgeneracijskem centru Pri Tinci v Desklah. Foto: D. Schilling  
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Likovna skupina Svetloba Deskle 

Naša dela so opazna 
Likovna skupina Svetloba Deskle je ustvarjalno leto zaključila na 

razstavi Koktajl v galeriji Kinogledališča Tolmin, kamor nas je k 
sodelovanju poleg petih likovnih društev iz Slovenije in zamejstva 
povabilo Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin. Piko na i 
pa smo dodali z ogledom razstave Ivane Kobilce v Narodni galeri-
ji v Ljubljani.  

Lani smo vrteli svinčnike in čopiče v Medgeneracijskem centru 
Pri Tinci v Kulturnem domu Deskle, kjer smo se željni slikanja in 
novih spoznanj srečevali vsak petek. 

Februarsko razstavo v Kulturnem domu Deskle smo naslovili 
Spomini. V različnih tehnikah smo pripovedovali zanimive zgodbe.  

Organizirali smo razstavo 100 let soške fronte, ki smo jo v sodelo-
vanju s Kulturnim društvom Endas iz Monfalcona in Društvom 
briških likovnih ustvarjalcev Dablo iz Goriških brd postavili v Gale-
riji Rika Debenjaka v Kanalu. 

V spomladanskih, poletnih in jesenskih mesecih smo se udele-
ževali ex-temporov od Drežnice do Gradine v Italiji. Najbolj nas 
zaznamuje ex-tempore v Kanalu, ki ga organiziramo poleti pod 
krošnjami dreves na kampu. Ponosni smo na vsakoletno veliko 
udeležbo povabljenih ustvarjalcev iz sosednjih likovnih društev. 
Nastala dela smo razstavili v oknih kanalskih lokalov in v piceriji 
Cafe Libero.  

Novost, ki smo se je razveselili, je bila julijska postavitev slik na 
poulični razstavi del posameznikov in društev Odtis Kanalskega. 
Sodelovali smo tudi pri pripravah na zanimivo razstavo, ki so si jo 
tako Kanalci kot obiskovalci in turisti z zanimanjem ogledovali. 
Kasneje smo okna bivše slaščičarne, cvetličarne in banke v sode-
lovanju z Iztokom Konjedicem, ki je razstavil soške kamne, okrasi-
li z novimi slikami. 

Likovna skupina Svetloba se je z mentorjem Stipetom Hečimo-
vičem odločila poslikati stene vhoda za Osnovno šolo Kanal, da 
bi dolgočasno sivino nadomestili z razgibano odbojkarsko igro.  

Stalno smo razstavljali v prostorih Medgeneracijskega centra 

Pri Tinci v Kulturnem domu Deskle ter slike, ki so nastale na ex-
temporah, postavljali na ogled v številnih galerijah po Primorski. 
Prejeli smo tudi nekaj nagrad in pohval, kar dokazuje, da so naša 
dela opazna.  

Vanda Colja  

Slikarska delavnica pod mentorstvom Stipeta Hečimoviča v Medgeneracij-
skem centru Pri Tinci v Kulturnem domu Deskle  

Na razstavi v galeriji Kinogledališča v Tolminu  
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Popotovanje se je začelo s Folklorno skupino »Na placi« iz Šempe-
tra pri Gorici, ki je predstavila koreografijo z naslovom Majolčica, 
ples okoli majolke, ki naj bi ga po ohlapnem ustnem izročilu plesali v 
okolici Gorice. Dramsko-pevska skupina Zarja Društva upokojencev 
Ajdovščina je zapela dve skladbi v stilu ljudskega napeva. Folklorno 
društvo Vipava se je s plesom Oj božime tele dolince navezalo na 
ljudsko izročilo Beneške Slovenije, kjer so imeli pomembno vlogo 
emigranti, ki so vračajoč se domov prinašali nove prvine v pesmih, 
predvsem pa v plesih in nošah. Skupina ljudskih pevk Korenine je 
nastopila v dveh sestavih, posvetile so se pesmim iz Posočja in oko-
liških vasi. Folklorna skupina BC je predstavila koreografijo z naslo-
vom Studenček, navezujoč se na žensko opravilo prinašanja vode 
domov v posodah na glavi. Pevsko-godčevska zasedba »Rezjanab 
sasiedi«, ki se je poimenovala po hišnem imenu Pr' Rezijanu, je pred-
stavila skladbi s Šentviške planote in iz vasi Kamno.  

Domača Folklorna skupina Kal nad Kanalom, ki jo organizacijsko 
vodi Darja Rijavec, strokovno pa Ines Paravan, je ob spremljavi god-

Folklorno popotovanje po severni 
Primorski 
Drugo leto zapovrstjo se je v Kulturnem domu v Desklah, 17. marca, 
odvilo srečanje folklornih in pevsko-godčevskih skupin. Prva posta-
ja tega popotovanja je bila nedeljo poprej v Kinogledališču Tolmin. 
Na severnem Primorskem se je tako predstavilo 15 folklornih ter 
pevsko-godčevskih skupin z okoli 300 nastopajočimi. Srečanje sta 
spremljali etnologinja dr. Katarina Šrimpf Vendramin in akadem-
ska glasbenica Nina Volk. 

cev Nikoli mlajši pripravila koreografijo z naslovom Je na 
Dravci mahlica. Kalski folklorniki so za območje Banjške plano-
te značilne čipkaste rute zamenjali s klobuki, ki so posebnost 
ženske noše kmetic iz Mute in okoliških vasi. Predstavili so 
plese Zgornje Dravske doline. Od tam prihaja rožanska ljud-
ska pesem, po kateri so poimenovali odrsko postavitev, s 
katero želijo počastiti spomin na sodelovanje s preminulim 
profesorjem Metodom Špurom (priredbo koreografije je 
oblikoval Marko Prapertnik). 

Folklorni dogodek v Desklah je privabil številne obiskoval-
ce, ki so z zanimanjem spremljali ljudsko petje in ples. Fol-
klorna skupina Kal nad Kanalom se je po strokovni oceni uvr-
stila na Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin v Kobje-
glavi. 

JSKD Nova Gorica  Folklorni dogodek je privabil številne obiskovalce. Foto: Pavšič Zavadlav  

Folklorna skupina Kal nad Kanalom, 
foto: Jernej Skrt  

Folklorna skupina »Na placi« 
iz Šempetra pri Gorici, 

foto: Jernej Skrt  
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8. februarja, prav na dan slovenskega 
kulturnega praznika, je oder kulturnega 
doma v Desklah zasedel veliki jazz orke-
ster Big band NOVA pod dirigentsko tak-
tirko Anžeta Vrabca, ki rad gosti priznane 
glasbenike. Tokrat je z njimi nastopal Rudi 
Bučar, kantavtor, folk rock glasbenik in 
poustvarjalec glasbene kulturne dedišči-
ne.  

Dvorana je bila napolnjena do zadnjega 
kotička, če bi imela še nekaj sedežev več, 
bi bili zagotovo prav tako zasedeni. 

Nato se je odvilo še nekaj kulturnih prire-
ditev: komemoracija ob dnevu padlih kra-
janov leta 1945, gledališki predstavi za 
odrasle in otroke, razstava Iz oči v oči Li-
kovne skupine Svetloba Deskle in praznik 
Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle. 

51. Teden kulture v Desklah 
V Kulturnem društvu »SVOBODA« Deskle vsako leto počastimo slovenski kulturni praz-
nik z nizom kulturnih prireditev, ki so jih že davnega leta 1968 poimenovali Teden kul-
ture – ime, ki je poznano ne samo v naši občini, ampak tudi izven nje. Letošnji, že 51. 
Teden kulture v Desklah je bil, najverjetneje zaradi mladosti pomočnika pri organizaci-
ji, »bigbendovsko« obarvan. 

Naslednji koncert v okviru Tedna kultu-
re se je zgodil v petek, 5. aprila, ko so se 
nam predstavili člani tolminskega Jazz 
Punt big banda pod taktirko pozavnista 
Matije Mlakarja. Obiskovalci, žal maloš-
tevilni, so uživali ob zvokih znanih Priv-
škovih melodij, izjemni sta bili tudi solistki 
Iva Stanič in Tanja Srednik. 

Slišali smo znane skladbe: Zlati prah, V 
meni raste drevo, Vozi me vlak v daljave, 
Ne prižigaj luči v temi, Šuštarski most, Nad 
mestom se dani, Samo nasmeh … Po buč-
nem aplavzu so nam glasbeniki v zahvalo 
zaigrali in pevki zapeli še znano skladbo 
Belih vran Mini maksi. 

Matjaž Gusak in Danila Schilling  

Rudi Bučar in Big band NOVA. Foto: Matjaž Gusak  

Letna razstava Kluba keramikov Kanal 
V Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu je bila 24. maja odprta pregledna razstava Kluba 

keramikov Kanal. Letos se je, na že tradicionalni vsakoletni razstavi, predstavilo devet-
najst članov kluba. Njihova dela tudi tokrat odražajo različne zamisli, pristope in tehni-
ko. 

Spremno besedo na otvoritvi je imela likovna pedagoginja Petra Škrjanc, ki že več let 
spremlja ustvarjanje in delo kanalskih keramikov. 

Razstava je bila odprta vsak dan do 4. junija. V prostorih Keramosta pa si je bilo mogo-
če istočasno, v okviru razstav (Avtor meseca), ogledati dela Ferda Žorža, ki se je pred-
stavil z mojstrskimi izdelki v sagar tehniki. Z obema razstavama smo se pridružili vseslo-
venskemu Tednu ljubiteljske kulture. Hvala vsem, ki zvesto spremljate naše ustvarjanje. 

Ana Valentinčič 

Gabrijel Ipavec  

Lijana Jurečič  

Nada Likar Lazovski 
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Shod Svetega Jurija s 
predstavitvijo knjige 

Praznik zavetnika kalske župnije Sveti 
Jurij je bil zadnjo nedeljo v aprilu. Slav-
nostno sveto mašo je daroval gospod 
župnik Alojz Kobal. 

Kalsko cerkev, grajeno v neoromanskem 
slogu, nad vhodom krasi relief svetega 
Jurija na konju, ki s sulico prebada trogla-
vega zmaja, ker hoče pokončati deklico. 
Gre za delo akademskega slikarja Toneta 
Kralja iz leta 1942. Cerkev je bila sezidana 
pred 127 leti in je stoletnico posvetitve 
praznovala leta 1992, na prvo septembr-
sko angelsko nedeljo. Prvotna kalska cer-
kev je bila prav tako posvečena svetemu 
Juriju na angelsko nedeljo leta 1596, po-
svetil jo je oglejski patriarh Francesco Bar-
baro.  

Predstavitev knjige Krčme in gostil-
ne na Trnovsko-Banjški planoti izdaja-
telja KTD Lokovec, ki je izzvala z veli-
kim zanimanjem niz predstavitev, je 
potekala v prostorih KS Kal nad Ka-
nalom. Prireditve sta se udeležila 
županja Tina Gerbec in evropski po-
slanec Alojz Peterle. O nastajanju 
pomembne publikacije je tudi v Kalu 
spregovoril urednik Miroslav Šuligoj 
Bremec s soavtorji: Maro Bolčina, 
Darjo Rijavec in Mojco Perkon Ko-
fol. Zaključno zahvalo na prireditvi 
je podal predsednik KS Kal nad Kana-
lom Uroš Zupančič.  

Na predstavitvi smo med drugim 
prisluhnili tudi o tem, kako v raznoli-
kosti na planoti kraje povezujejo 
ceste. Gradnja cestnih povezav na 
tem območju je bila pomembna za-
deva in velik izziv, za katerega so se 
zavzemali tako prebivalci kot politiki. 

Povezana je bila z železniško postajo v 
Avčah in Zakonom o cestah, predstavljala 
pa je velik finančni zalogaj. Odločitev o 
gradnji Banjške ceste, ki pelje iz Grgarja v 
Bate, Banjšice, Kal, Levpo in Avče, je bila 
sprejeta leta 1910. Prvi del ceste iz Avč do 
Kala je bil zgrajen 5. oktobra 1912. V zvezi 
z gradnjo je znan dogodek iz leta 1911 o 
blagoslovu začetka gradnje, ki je potekal 
pri cerkvi Marije Snežne v Nadavču. Okrog 
cerkva je bilo nekoč precej gostiln. V sredi-
šču vasi Kal so med obema vojnama delo-
vale tri. Na placu se je trlo ljudi, po maši se 
je bralo razglas, godci so čakali pred cer-
kvijo, prodajale so se različne stvari, 
gospodarji večjih kmetij so zavili v Gostil-
no pri Kramarju. V Salonu pri Krti se je ple-
salo, pelo in igralo gledališke igre. Plesalo 
se je tudi na Lazu v Občnarjevi gostilni, v 
krčmi v kanalskih hribih. Tu je nastal čez 

čas Zadruženi dom, kjer je gostinsko pot 
začela daleč naokrog poznana Albinca, 
gostiteljica številnih znanih slovenskih 
narodnozabavnih ansamblov. Na Jurjevo 
nedeljo leta 1966 je v njem prvič na Pri-
morskem zaigral Ansambel Lojzeta Slaka.  

Mojca Perkon Kofol, 

foto: Polona Lipičar  

O nastajanju knjige Krčme in gostilne na Trnov-
sko-Banjški planoti je tudi v Kalu spregovoril 

urednik Miroslav Šuligoj Bremec. 
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Razstava slik Borisa Veliščka 
Boris je že kot kratkohlačnik zelo rad risal. V šoli so ugotovili, da je v risanju res zelo 

dober. Toda resneje se je začel ukvarjati s slikanjem šele po upokojitvi, ko ga je opazila 
in nato tudi povabila v slikarsko skupino Svetloba gospa Vanda Colja. Sedaj že sedmo 
leto slika pod mentorstvom gospoda Stipeta Hačimovića.  

Tokrat se je s svojimi deli predstavil v Medgeneracijskem centru Pri Tinci v Desklah, 
kjer med razstavljenimi eksponati lahko med drugim občudujete akte, portret in ele-
gantno plesalko.  

Besedilo in fotografije: Majda Rejec  
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Življenjski spomini in aktivnosti je druga 
knjiga tovarišice Marije Šuligoj Kogoj. V 
svoji prvi knjigi Spomini je podrobno pred-
stavila dogajanje med drugo svetovno 
vojno v okolici svojega doma v Vratih nad 
Čepovanom, v drugi pa je dala poudarek 
predvsem postavljanju obeležij padlim za 

svobodo, njihovemu vzdrževanju in druže-
nju tako z borci kot tudi somišljeniki, ki 
priznavajo, da je bil partizanski boj boj za 
svobodo, za slovensko zemljo in slovenski 
jezik in ne boj za komunizem. 

Tovarišica Marija se je kot šestnajstletno 
dekle priključila osvobodilnemu boju, saj 

Življenjski spomini in aktivnosti 
Marije Šuligoj Kogoj 

je bilo to za člane njene zavedne sloven-
ske družine, ki je še kako občutila grozo-
te fašizma, samo po sebi umevno. Posta-
la je kurirka in obveščevalka, kar je bila 
častna, pa tudi odgovorna naloga. Bila je 
tudi bolničarka, šivilja, zbiralka hrane, 
oblek in sanitetnega materiala za bližnjo 
bolnišnico in celo orožja za borce.  

Kako kruto je vojna zarezala v življenje 
ljudi na Banjški planoti, izražajo pretreslji-
ve besede, zapisane v knjigi:  

»V dolgi vrsti je čakala razrušena domovina, 
mati je na pragu čakala svojega sina, 
pridi, dom bova gradila, 
le senca se ji je približevala, 
na pragu nema sama ostala.«  

Tovarišica Marija je kljub častitljivim 
triindevetdesetim letom še vedno aktiv-
na. Rada se udeležuje komemoracij in 
prireditev Zveze borcev za vrednote 
NOB. 

Svojo knjigo je zaključila z optimistični-
mi besedami: »Ponosna sem na svoja 
leta, na preteklo mladost, aktivnost, z ide-
jami v mislih, ki sem jih začrtala z zmago, 
me spremljajo, ne omahujem, trdno živim, 
ko zapojem, se moje srce pomladi in ure-
sničen je glas naših prednikov: Da, Slove-
nec sem, Slovenec bom ostal, saj me je 
rodila slovenska mati.« 

Majda Rejec  
Fofo: Klelija Dolenc  

OŠ Deskle 

Obiskala nas je gospa 
županja 

V petek, 22. marca, je našo šolo obiskala 
županja Občine Kanal ob Soči, gospa Tina 
Gerbec. Sprejel jo je predsednik šolske 
skupnosti Andrej Čefarin in jo povabil v 
učilnico, kjer smo ji predstavniki razredov 
predstavili svoje probleme v rubriki Kje 
nas čevelj žuli.  

Ravnateljica in županja sta naše predlo-
ge odprto sprejeli in nam odgovorili na 
naša vprašanja oziroma nam zagotovili, 
da se bosta o stvareh pozanimali. Potem 
so mlajši učenci odšli v razrede in nadalje-
vali pouk, drugi pa smo gospe županji 
skupaj z ravnateljico razkazali šolo. Ogled 
smo zaključili v šolski knjižnici, kjer smo 
ravnateljici in županji predstavili svoje 
videnje idealnega življenja na šoli.  

Naša šola je bila gospe županji zelo 
všeč, saj se ji zdi urejena, lepo opremljena 
in polna dobre in pozitivne energije. Po-
hvalila je tudi nas učence, da smo zelo 

aktivni na kulturnih, športnih in drugih 
področjih. Na nas je zelo ponosna in upa, 
da bomo nekaj od tega prenesli tudi na 

mlajše generacije in da se bo ta aktivnost 
nadaljevala še mnoga leta.  

Neža in Zala  
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Hej, hoj, iz pravljice zapoj 
Meseca maja so v kulturnem domu v Desklah s pomočjo otrok iz Vrtca Deskle oživele 

pravljice. Otroci so zaključili šolsko leto s koncertom, na katerem so glavno besedo 
imeli najstarejši otroci iz skupine Sončki in seveda pravljice. Koncert so popestrili še 
pevka Julija Kramar Bajt in pevski zbor OŠ Deskle pod mentorstvom zborovodkinje 

Sedmošolci so pred-
stavili pijačo Make it 
Sedmošolci Andrej, Xian, Gašper, Peter 
in Jakob so predstavili pijačo Make it – 
za boljšo koncentracijo pri učenju – in 
navdušili komisijo. 

Na Osnovni šoli Deskle zadnja leta pri 
učencih krepimo tudi kompetenco pod-
jetnosti, in sicer predvsem v sklopu inte-
resne dejavnosti Podjetniški eksperi-
ment. Tudi letos smo se odzvali prijazne-
mu povabilu Primorskega tehnološkega 
parka in organizirali dejavnost, pri kateri 
učenci razvijajo veščine ustvarjalnosti, 
inovativnosti in podjetnosti. Naši učenci 
so od oktobra dalje pod vodstvom men-
torja Matica razvijali svojo idejo ter jo 
nato javno predstavili na zaključku Pod-
jetniškega eksperimenta v petek, 15. mar-
ca. Andrej, Xian, Gašper, Peter in Jakob 
so odlično opravili svojo predstavitev in s 
pijačo za boljšo koncentracijo pri učenju 
Make it resnično navdušili komisijo, ki so 
jo sestavljali trije goriški podjetniki. 

Podjetnost pa se seveda tu ne bo kon-
čala. Učenci so se s svojim modelom prija-
vili tudi na vseslovensko podjetniško tek-
movanje Popri. Regionalna strokovna 
komisija, sestavljena iz podjetnikov, 
startup mentorjev in pedagoških delav-
cev, je med prejetimi podjetniškimi ideja-
mi v vsaki starostni kategoriji izbrala 10 
najboljših poslovnih modelov iz cele Slo-
venije. In med finaliste so se uvrstili tudi 
»deskljanski podjetniki.«  

A. K. 

Mojce Maver Podbersič. Naslov koncerta 
se je glasil Hej, hoj, iz pravljice zapoj. 
Otroci so skozi pesmi pravljičnih junakov 
popeljali poslušalce v pravljični svet, kjer 
je vse mogoče in kjer se dogajajo never-
jetne, čudežne stvari.  

Teden pred koncertom in na dan kon-
certa so se zbirali prostovoljni prispevki, 
ki so bili namenjeni za šolski sklad vrtca. 
Za pomoč pri organizaciji koncerta se 
iskreno zahvaljujemo KS Anhovo - Deskle, 
Občini Kanal ob Soči, podjetju Salonit 
Anhovo in vsem, ki ste prispevali za šolski 
sklad. Še enkrat en velik hvala tudi Juliji 
Kramar Bajt in Mojci Maver Podbersič za 
sodelovanje. Hvala vsem, ki ste nam ka-
kor koli pomagali, da se je lahko ta pravlji-
ca zgodila. 

T. P. 

Fotografija: arhiv Vrtca Deskle  
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Zdravih nog naokrog 
Otroci iz Vrtca Deskle so v mesecu aprilu 

ob različnih dejavnostih raziskovali delova-
nje človeškega telesa. Osredotočili smo se 
na spoznavanje samega sebe, svoje druži-
ne, svojega telesa in njegovo funkcijo. 
Dotaknili smo se tudi teme zdravega nači-
na prehranjevanja in skrbi za svoje zdra-
vje. Obiskale so nas medicinske sestre iz 
ZD Nova Gorica, ki so otrokom iz skupin 
Račke, Metulji in Sončki pripravile prav 
zanimivo delavnico. Ker pa smo vključeni 
tudi v projekt Zdravje v vrtcu, smo celo 
leto namenili veliko pozornost tej temi ter 
jo vpletali v svoj vsakdan.  

V skupini Ribice smo najmlajši otroci na-
šega vrtca. In ker bi radi hitro zrastli in 
ujeli starejše prijatelje, dobro skrbimo za 
svoje zdravje. V zimskem času smo si pri-
pravili vitaminski napitek iz pomaranč ter 
z njim pregnali nadležne viruse. Za dobro 
počutje smo poskrbeli tudi s sprostitveni-
mi masažami in z veliko športnega giba-
nja. Ogledali smo si maketo svojega telesa 
in svoje organe. S pravim stetoskopom 
smo poslušali svoj srček, z otroškim zdrav-
niškim kovčkom pa smo postali pravi 
zdravniki in pozdravili vsako praskico in 
namišljeno bolezen svojih prijateljev.  

V skupini Račke smo spoznavali sebe – 
izdelali smo vsak svoj plakat, na katerem 
smo predstavili: koliko let imamo, svojo 
najljubšo barvo in hrano. Poleg sebe smo 
predstavili tudi svojo družino. Na tabelo 
smo nalepili število družinskih članov, nji-
hovo velikost in starost. Ogledovali smo si 
fotografije, ko smo bili dojenčki, in ugotav-
ljali telesne razlike – takrat in danes. Nato 
smo spoznavali svoja čutila. Preko igre 
smo ozavestili svojih pet čutil. 

Okušali smo hrano, tipali toplo in mrzlo 
vodo, hodili smo po čutni poti iz naravnih 
in umetnih materialov, igrali smo se »slepo 
miš« ter prisluhnili zvokom iz svoje okoli-
ce. Pogovarjali smo se o zdravi prehrani. 
Spoznali smo prehransko piramido ter 
izdelali plakat o zdravi hrani in o hrani, ki 
jo uživamo občasno.  

Mesec marec je bil v skupini Metulji me-
sec družine. Pogovarjali smo se, kaj je to 
družina in kdo so družinski člani. Otroci so 
od doma prinesli fotografije družine ali 
fotografijo katerega od družinskih članov. 
Potem smo slike opazovali in opisovali. 

Meseca aprila smo z družine prešli na svo-
je telo. Najprej smo naredili obris vsakega 
otroka posebej. V ogledalu smo opazovali 
in poimenovali dele telesa. Nato smo 
spoznavali, kako je zgrajeno naše telo. 
Pogovarjali in ogledovali smo si revije in 
knjige na to temo, iz lesenih kock smo 
sestavljali okostnjaka in imeli smo delavni-

ce na temo kako deluje naše telo. Igrali 
smo se različne gibalne igrice na temo 
naše telo. V mesecu maju smo nadaljevali z 
zdravo prehrano in se pogovarjali o tem, 
kako lahko sami skrbimo za svoje zdravje. 
Z otroki smo naredili plakat zdrave prehra-
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ne, pripravili smo si naravne sokove in 
zdrave prigrizke ter se, kot vedno, veliko 
gibali na svežem zraku.  

V mesecu aprilu smo se z otroki iz skupi-
ne Sončki pogovarjali o svojem telesu. 
Otroci so v ta namen prinesli od doma 
enciklopedije in druge knjige na obravna-
vano temo. S pomočjo knjig smo dobili 
veliko informacij. Naučili smo se tudi 
pesmice o telesu (Koža, trup, vse kosti …) 

in se igrali različne gibalne igre (kaj zmore 
moje telo?). Skupaj smo izdelali plakat 
svojega telesa in narisali glavne notranje 
organe. Nastala je didaktična igra Sestavi 
svoje telo (fotografija 4). Za konec pa smo 
naredili še kviz, kjer smo preverili pridob-
ljeno znanje.  

Tjaša Batistič in sodelavke Vrtca Deskle 

Fotografije: arhiv Vrtca Deskle  

OŠ Deskle 

Odpravljanje pred-
sodkov in fobij do 
eksotičnih živali 

Svetovni dan Zemlje smo obeležili z 
obiskom Društva ljubiteljev eksotičnih 
živali BIOEXO. Učenci so imeli mož-
nost spoznati različne eksotične živali, 
premagati strah pred njimi in se znebi-
ti vseh predsodkov do teh čudovitih 
bitij, ki so jih najverjetneje pred samo 
delavnico še imeli. Poleg rdečerepega 
udava, madagaskarskega sikajočega 
ščurka in ptičjega pajka so spoznali 
tudi trenutno vedno bolj priljubljene-
ga hišnega ljubljenčka – bradato aga-
mo. Učenci so bili nad delavnico nav-
dušeni, saj so pridobili veliko novega 
znanja, še posebej so jih presenetili 
različne prilagoditve teh organizmov 
na okolje ter obrambni mehanizmi, ki 
so se posledično razvili. Zanje je bila 
to nova in zelo zanimiva izkušnja, saj 
so videli živali, ki jih v vsakdanjem živ-
ljenju ne morejo videti, ter spoznali, 
da je strah pred njimi odveč. Skupaj 
smo prišli do zaključka, da je po-
membno, da stremimo k sobivanju z 
drugimi bitji v naravi in do njih gojimo 
kar se da spoštljiv odnos. 

N. P.  
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S koncertom OŠ Kanal 
pozdravila pomlad 

V sredo, 22. maja, je bil v večnamenski 
dvorani OŠ Kanal že tradicionalni kon-
cert, poimenovan Pozdrav pomladi. Pro-
gram so povezovali devetošolci Barbara 
Mamic, Bujar Krasniqi in Staša Zavec. Na 
odru sta se predstavila mladinski in otro-
ški pevski zbor z zborovodkinjo Mojco 
Jerončič in pianistko Mirjam Furlan. De-
vetošolci so nastopili tudi kot solisti, solo-
pevec Aleks Pavlin je zapel ob spremljavi 
instrumentalistov Andraža in Veronike 
Hvalica in Larise Dugar. 

Pozdrav pomladi je koncert, ki ga OŠ 
Kanal prireja že vrsto let. Na njem pevski 
zbori osnovne šole predstavijo svoje celo-
letno delo. Po koncertu so obiskovalci 
lahko namenili prostovoljne prispevke za 
finančno pomoč devetošolcem, ki organi-
zirajo zaključni izlet. 

Solisti in pevci OŠ Kanal. Foto: arhiv OŠ Kanal  

Ob 17. uri smo se zbrali pred šolo in se s 
šolskim kombijem odpeljali do Ročinja. V 
domu smo vadili in si nadeli kostume. 
Predstava se je začela ob 19. uri. Ko smo 
jo odigrali, smo pospravili rekvizite in pre-
jeli številne čestitke gledalcev. Nato smo 
odšli v spodnji prostor, kjer nas je čakala 
pogostitev. Ko smo pojedli, smo se s šol-

skim kombijem odpeljali proti šoli. 
Predstava govori o najstnicah, ki želijo, 

da se njihovi sošolci zaljubijo vanje, zato 
pokličejo vilo na pomoč. V njej nastopajo 
tudi druge vile, ene prijazne, druge zlob-
ne. Vili in najstnicam se urok ni uresničil, 
ker je eden od fantov nosil zelene štumfe. 

 

Predstava Prekletstvo zelenih štumfov 
V torek, 19. marca, smo učenci dramskega krožka Osnovne šole Kanal nastopili v Domu 
Valentina Staniča v Ročinju. Zaigrali smo predstavo z zanimivim naslovom Prekletstvo 
zelenih štumfov. 

Zdi se nam, da smo predstavo dobro 
odigrali, in upamo, da smo bili gledalcem 
všeč, tako v Ročinju kot v Kanalu, kajti 
prvič smo jo gledalcem predstavili v več-
namenski dvorani OŠ Kanal. 

Zahvaljujemo se mentoricama Suzani 
Kavčič in Valentini Dugar, ravnateljici 
Milki Zimic in gospe Lei Malnič za po-
moč. Zahvaljujemo se tudi Ročinjcem za 
prostor, v katerem smo lahko odigrali 
predstavo.  

Maša Tia Komac in Katja Škrlec, 7. a, OŠ Kanal 

Misel večera je bila: »Vsak letni čas je 
lep, če si takega naredimo.«  

Barbara Mamic, 9. a, OŠ Kanal  
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Otroci na Pohodu 
po stopinjah Valentina 
Staniča 

Na toplo marčevsko soboto so se otro-
ci iz Vrtca pri OŠ Kanal zbudili polni pri-
čakovanja. Vedeli so, da bo ta dan nekaj 
posebnega. Odločili so se namreč, da se 
bodo skupaj s starši udeležili pohoda Po 
stopinjah Valentina Staniča.  

Nestrpno so pričakali uro, ko so se pri-
merno planinsko oblekli, si oprtali na-
hrbtnike in se s starši odpravili proti vrt-
cu. Tu smo jih pričakale strokovne delav-
ke iz vrtca, saj smo se odločile, da jih 
bomo vso pot spremljale in spodbujale. 
Pot smo začeli s kratko vožnjo z avtobu-
som.  

Že nekaj let hodimo po istem odseku 
poti do planinske koče in vrha Korade, a 
je pot vseeno vsako leto po svoje zanimi-
va. Med potjo smo opazovali različne 
spomladanske cvetlice in uživali v lepem 
razgledu, saj je bil dan idealen za pohod. 
Še veter, ki nam je vsako leto nagajal, 
nas je pustil, da uživamo. Na poti smo 
srečevali tudi druge planince in pohodni-
ke ter vsakega lepo pozdravili, kot se 
med planinci spodobi. Otroci so se med 
seboj pogovarjali, nekateri pa so tekmo-
vali v spretnosti in hitrosti. Pod planin-
sko kočo nas je obdal vonj čemaža, opa-
zili pa smo tudi zanimive rože, ki jih po-
znamo pod imenom pasji zob.  

Ko smo prišli pred planinsko kočo, je 
bilo tam že veliko planincev in zato velik 
živžav. Tu smo strokovne delavke otro-
kom pritisnile žige in razdelile ročno iz-
delane medalje kot nagrado za prehoje-
no pot. Okrepčali smo se s toplim planin-
skim čajem in velikimi sendviči. Iz oči 
vseh otrok sta sijala veselje in ponos ob 
njihovem uspehu. 

Po daljšem počitku smo skupaj nadalje-
vali pot proti vrhu Korade, kjer smo se 
fotografirali. Pot naprej je bila lažja in 
krajša. Kmalu smo zagledali avtobus, ki 
nas je čakal in nas nato odpeljal proti 
Kanalu. 

Ta dan nam bo še dolgo ostal v lepem 
spominu. Po nasmejanih obrazih vseh 
udeleženih pa vem, da vsi nestrpno čakajo 
naslednje leto, ko bo spet pohod Po stopi-

njah Valentina Staniča in bodo zopet sku-
paj uživali v prijetnih uricah v prelepi nara-
vi.  

Majda Markič, Vrtec pri OŠ Kanal  

Veselje na Koradi. Foto: arhiv Vrtca pri OŠ Kanal  

Pohod na Sabatin 
V letošnjem šolskem letu sem se vključil 
v planinski krožek, ki je na OŠ Kanal spet 
zaživel. Neko soboto v februarju smo se 
povzpeli na Sabotin. Pohod mi je bil zelo 
lep, zanimiv in sem se zelo zabaval. V 
spominu mi bosta ostala ogled muzeja in 
obzidje cerkvice, pri kateri smo se ustavi-
li in pojedli malico. Čudovita sta bila tudi 
pogled na Triglav, ki nam ga je pokazala 
gospa Katja iz planinskega društva, ter 
pogled na Sveto Goro, Soško dolino ter 
reko Sočo. Se že veselim naslednjega 
pohoda. 

Svit Križman, 3. b 

Na sončno soboto v februarju smo s pla-
ninskim krožkom odšli na pohod na Sa-
botin. Pot mi je bila težka, ker je bila 
nekje tudi kamnita. Izvedel sem veliko o 
zgodovini Sabotina in vojni, ki se je odvi-
jala na njem. Zanimivo mi je bilo hoditi 
po vojaških rovih. Bilo je temno in sem se 

kmalu zaletel v steno. Videli smo žičnico, 
s katero so prevažali orožje, žice, drva, 
hrano in druge potrebščine. Dva lesena 
vozova z železnimi kolesi sta vozila po 
tirnicah. Pri ogledu vojaškega muzeja v 
prostorih bivše vojašnice sem z zanima-
njem poslušal pripovedovanje vodiča. 
Razložil nam je, kakšno orožje so uporab-
ljali v prvi svetovni vojni. Videli smo tudi 
zastave držav, ki so se borile v njej. Za-
bavno je bilo ugotavljati, kateri državi 
pripada določena zastava. Po ogledu 
muzeja smo se vrnili nazaj proti Solkanu. 
Pot navzdol je bila lažja. Domov sem se 
vrnil utrujen, a poln doživetij in novih 
informacij. 

Tomaž Humar, 3. b  

Šli smo z vlakom do Solkana. Hodili smo 
po kamenju. Bila je dolga pot. Do cerkvi-
ce sv. Valentina je bilo zelo naporno. Od 
nje je bil videti vrh Sabotina. Lahko smo 
hodili po slovenski ali po italijanski zem-
lji, ker meja poteka po vrhu slemena. 

Prišli smo do 
kavern, v katerih 
smo si ogledali 
vojaška bivališča. 
Zanimiv je bil 
muzej na Saboti-
nu. Imeli so itali-
jansko in avstrij-
sko sobo. Tam 
smo spoznali 
stvari, ki jih še 
nismo videli. Pot 
na Sabotin je 
zabavna. Pojdite 
še vi!  

Lara Bucik, 4. a 

Tu sem doma, Ameja Lasizza Mencin, 5. a, OŠ Kanal  
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Sobota je bil že tretji dan v tem tednu, ki 
ga je OŠ v celoti posvetila projektu Po-
gum. Učenci višjih razredov so si sami izbra-
li delavnice, ki so potekale v četrtek, 21. 
marca, v nižjih razredih so učiteljice 
usmerjale zavzete male umetnike in razi-
skovalce, ki so spoznavali slovensko kul-
turno dediščino in sami ustvarjali raznoli-
ke izdelke. V petek, 22. marca, je potekal 
športni dan, in to drugačen kot običajno. 
Športne dejavnosti so povezovale učence 
vseh razredov in hkrati vključevale igre 
dedkov in babic ter športne dejavnosti 
današnjih otrok. Otroci so igrali ristanc, 
skakali z elastiko, hodili s hoduljami, nato 
pa igrali med dvema ognjema, odbojko ... 
V soboto so bili na zaključek projekta po-
vabljeni starši in drugi obiskovalci. Po pri-
reditvi, ki je potekala v športni dvorani, so 
učenci v vseh šolskih prostorih pokazali, 
kaj vse so ustvarjali in raziskovali. 

Ravnateljica Milka Zimic je v uvodnem 
nagovoru na prireditvi predstavila pro-
jekt, katerega namen je obuditi vrednote 
preteklosti in jih iztrgati iz pozabe. 

Ob tednu kulturne dediščine, letos na-
slovljenem Kjer preteklost sreča priho-
dnost, je razmišljala o namenu teh dejavno-
sti: 
»Nitke, ki povezujejo preteklost s priho-
dnostjo. 
NITKE, ki povezujejo dedke in babice z vnu-
ki in pravnuki, mame in očete z otroki. 
N I T K E – kot vez med generacijami, 
NITKE, ki nosijo toliko ljubezni, srca, duše ...
… ki nosijo s seboj vrednote! 
Se zavedamo, kako skuša vdor sodobne 
tehnologije te nitke pretrgati?« 

 

Morda nas sodobni način življenja res 
prehitro peha daleč od miru in družabne-
ga življenja v preteklosti. Otroci so ob 
spoznavanju življenja, običajev, šole v 
preteklosti ugotavljali, kaj vse imajo, pa 
tudi za kaj vse so prikrajšani v današnjem 
času.  

Irena Hočevar Križnič  

Nitke preteklosti, prepletene z nitkami 
sedanjosti, v projektu Pogum 
Sobota, 23. marca – za OŠ Kanal prav poseben dan. Še zadnje priprave na zaključek 
projekta Pogum v letošnjem šolskem letu. Po vseh prostorih šole so učenci in njihovi 
mentorji, učitelji in zunanji sodelavci zaključevali dejavnosti, ki so potekale že celo šol-
sko leto. Razstave, projekcije, dramski nastop, fotoknjiga, talne igre, delavnice o zdra-
vem življenjskem slogu, fizikalni poskusi … Skratka, cela šola je zaživela in ustvarjala. 
Učenci so se pripravljali, da bodo staršem in drugim obiskovalcem predstavili svoje 
delo. Raziskovali so namreč kulturno dediščino v svojem okolju. 

Prireditev ob zaključku 
sklopa dejavnosti projek-
ta Pogum na OŠ Kanal  

V soboto, 23. marca, je v športni dvorani 
potekala zaključna prireditev projekta Po-
gum. Na prireditvi je obiskovalce nagovorila 
ravnateljica Milka Zimic, pomen kulturne 
dediščine je prikazala mag. Darja Skrt iz Go-
riškega muzeja. Štirje učenci 9. razreda so z 
mentorico Alenko Gololičič in glasbenikom 
Boštjanom Gombačem predstavili kabrco, 
nato pa nanjo zaigrali. Kabrca je glasbilo, ki 
smo ga v okviru projekta raziskovali na šoli. 
Skozi njen zven smo se vrnili v našo zgodo-
vino, zgodovino naših krajev in naših pre-
dnikov. Glasbene točke, izbor ljudskih 
pesmi, so izvajali na Orffovih inštrumentih 
učenci izbirnega predmeta pod vodstvom 
Mojce Jerončič, za gledališki del pa so po-
skrbeli člani dramskega krožka, ki ga vodi 
Suzana Kavčič. Na prireditvi so sodelovali 
tudi mlajši učenci iz OŠ Kanal in POŠ Kal nad 
Kanalom.  

Dvorana je bila polna obiskovalcev, željnih 
naših odkritij in spoznanj. Po koncu priredi-
tve smo jim postregli z domačo polento in 
jim v vseh šolskih prostorih pokazali razsta-
vo izdelkov, povezanih z raziskovanjem 
kulturne dediščine.  

Učenci in strokovni delavci šole bi se radi 
zahvalili vsem partnerjem, društvom, insti-
tucijam, posameznikom, mentorjem in izva-
jalcem za soustvarjanje v projektu Pogum.  

Larisa Dugar, 9. a  

Prireditev po zaključku projekta. Foto: Borut Jurca 
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Kaj vse smo spoznavali 

 

Kuhinja moje prababice 

Kuhinja je bila majhna in temna. Stala je nad 
hlevom, zato si lahko skozi reže v lesenih 
podih videl krave. V kuhinji je dišalo po hle-
vu, je pa bilo zato bolj toplo. V ta prostor si 
vstopil kar skozi vhodna vrata. Okno je bilo 
majhno, imelo je široko polico. Stene so bile 
zaradi dima sivkaste. Kurila je na manjšem 
štedilniku na drva. V tem štedilniku je tudi 
pekla kruh. Levo od njega je imela nizko lese-
no omaro s policami. Na njej je bila vsa poso-
da, ki jo je rabila. Bilo je je malo. Omara ni 
imela vrat, zakrita je bila s pisano zaveso. Na 
omari je imela skledo za umivanje rok in ve-
dro s čisto vodo. Po vodo je hodila k studen-

cu. V kuhinji je imela še eno omaro – kreden-
co. V njej so bili krožniki, jedilni pribor, kozar-
ci in skodelice. V kotu je bila majhna lesena 
miza s štirimi stoli. Kuhala je mineštro iz zele-
njave, iz suhih sliv ali kostanja, frtaljo, včasih 
pašto z maslom, solato s krompirjem, moč-
nik. Ob nedeljah je jedla juho z domačimi 
rezanci, meso iz juhe, pečen krompir. Za sla-
dico je podušila jabolka, rada je imela tepke, 
popečene v peči. Za božič in veliko noč je 
spekla potico. 

Matevž Markič, 4. a 

Šola nekoč 

Babica Adrijana mi je pripovedovala, kako je 
bilo, ko je ona obiskovala osnovno šolo. Prva 
štiri leta je hodila v šolo v Ligu. Obiskovali so 
jo otroci iz Liga in okoliških vasi. Spominja se, 
da so bili šolski prostori stari, igrišča niso 

Štirje učenci 9. razreda so z mentorico Alenko Gololičič in glasbenikom Boštjanom Gombačem pred-
stavili kabrco, nato pa nanjo zaigrali. Foto: Borut Jurca  

imeli. Nekatere učiteljice so stanovale kar v 
šoli. Bile so zelo stroge. Če učenci niso ubo-
gali, so bili po pouku zaprti, včasih celo 
popoldne. Niso imeli veliko zvezkov, učbe-
nikov sploh niso poznali. Učenci so se uči-
teljev bali in jih spoštovali. Pripovedovala 
mi je o kuharici, ki je zelo dobro kuhala, ter 
o skodelicah, ki so bile vse obtolčene. Uči-
telji so vsako jutro preverili, če so se otroci 
zjutraj umili. Pregledovali so tudi, če imajo 
robčke. Spominja se, da je bila v razredu 
velika zelena peč, iz katere je uhajal dim. 
Ko je deževalo, so učenci okrog nje sušili 
premočena oblačila. Nekateri so morali do 
šole prehoditi več kilometrov. Otroci so na 
poti v šolo opazovali gozd, travnike in po-
toke. Prav vsi so radi hodili v šolo.  

Ela Velišček, 3. b  

Moja prababica Bojana je živela v Kromber-
ku. Rodila se je kmalu po prvi svetovni 
vojni. Takrat je prišel na oblast fašizem. Ko 
je moja pranona začela hoditi v šolo, je bil 
pouk v italijanščini. Slovenska beseda je 
bila strogo prepovedana. Če so koga slišali 
govoriti slovensko, so ga tudi kaznovali. 
Bojana je bila pridna učenka. Rada se je 
učila in imela je tudi to srečo, da ni bila 
njena učiteljica preveč zlobna. Prve štiri 
razrede osnovne šole je obiskovala v 
rodnem Kromberku. Šolanje je zaključila 
na Osnovni šoli Solkan. Zelo si je želela 
nadaljevati študij, a na žalost ji ni bilo da-
no. Doma so se preživljali samo s skromno 
kmetijo, zato denarja za šolanje ni bilo. Že 
kot mlada deklica se je morala zaposliti. 
Delo ji je priskrbela kromberška grofica 
Nikoleta Coronini Cronberg, in sicer v Fi-
rencah. 

Po pripovedovanju none Mirande 
zapisal David Berginc, 4. b.  

V društvu Ekologi brez meja smo v sklopu projekta Plastika naša 
vsakdanja pripravili ozaveščevalne grafike na temo plastike za 
enkratno uporabo. 

https://ebm.si/zw/plastika/
https://ebm.si/zw/plastika/
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Kdo bo prvi odnehal? 
Če me kaj resnično jezi, je človekov 

mačehovski odnos do narave. Nikakor mi 
ni razumljivo, kako lahko nekdo zavestno 
uničuje svoj lastni življenjski prostor. Pro-
stor, ki mu omogoča, da sploh lahko živi. 
Vedno znova, ko vidim ene in iste ponav-
ljajoče se prizore, se sprašujem, kaj je te-
mu vzrok. 

Nevednost, arogantnost, brezbrižnost, 
vse od naštetega ali zgolj dejstvo, da tisti, 
ki to počne, po vsej verjetnosti ne sodi 
med najbolj razgledane pripadnike člove-
ške vrste? In vedno pogosteje se mi do-
zdeva, da bo prav to zadnje še najboljše 
pojasnilo za tovrstno neprekinjeno poče-
tje. 

In za kaj gre? Gre za odmetavanje smeti 
v naravo. O tem smo pisali že velikokrat in 
še velikokrat bomo. Vse do takrat, ko bo-
do spremembe vidne. 

V naši občini je odmetavanje pločevink 
piva v naravo že nekakšen ustaljen šport. 
Sodeč po količini odvrženih pločevink bi si 
človek mislil, da se storilci teh dejanj pri-
pravljajo na olimpijado. Če navedemo, da 
je bilo že milijonkrat napisano, opozorje-
no, da se to ne počne, kajti plastika/
pločevinke se v okolju ne razgradijo, smo 
malenkostni. Vse te pločevinke/plastika 
bodo v naravi še leta in leta, ko nas več ne 
bo. Nam je res tako vseeno? 

Tisti, ki poznate te vrle junake, ki to poč-
nejo, in ničesar ne ukrenete, ker vas pač 

za naravo ne briga, se vprašajte, če vam 
bo kaj več mar, ko bo ravno eden izmed 
zgoraj omenjenih povzročil prometno 
nesrečo z neljubim izidom. Od kje sedaj 
to, se sprašujete? Če kdo odvrže pločevin-
ko piva iz vozečega se avtomobila, to po-
meni, da je med vožnjo užival alkohol. 
Torej, kot lahko vidite, problem onesnaže-
vanja narave je v našem primeru večpla-
sten in pogledati stran ne pride več v poš-
tev. 

 

Bomo res še dolgo časa samo nemo 
opazovali, kako naše obcestne poti posta-
jajo razstavni prostor proizvajalcev piva in 
drugih pijač, ali bomo končno enkrat za 
vselej temu naredili konec?! 

Če že ne zase, naredimo to za tiste, ki 
prihajajo za nami in imajo ravno tako pra-
vico do življenja v lepem, čistem in varnem 
okolju. 

Maja Gerbec  

Koliko časa se razgrajuje v naravi? 
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Rumene lepljive plo-
šče – smrtonosna past 
za ptice 

V kmetijskih nasvetih, v raznih revijah o 
vrtnarstvu in sadjarstvu pogosto naleti-
mo na nasvete, kako se boriti proti škod-
ljivcem. Pogosto se priporoča obešanje 
rumenih lepljivih plošč na sadna drevesa. 
V tem obdobju, ko češnje začenjajo spre-
minjati barvo iz zelene v rdečo, naj bi ta-
ko uspešno preprečevali njihovo črvivost. 
Ta nasvet lahko preberete tudi na škatli, 
v kateri so plošče lepo zapakirane skupaj 
s pripomočki za obešanje. Da so tudi 
smrtno nevarne za ptice, zlasti manjše, ni 
opozorila. 

Kot dokaz zgornjega opozorila pošiljam 
sliko. Prizor me je zelo prizadel. Dve ptič-
ki druga zraven druge, ena že mrtva, dru-
ga na koncu svojih moči. Živo ptičko sem 
rešila smrtonosnega lepljivega objema. 
Ali bo tudi preživela, ne vem.  

Prosim, da plošč ne obešate več na dre-
vesa. Raje pojejmo kakšnega črvička, kot 
da bi bili krivi za pomor nedolžnih in na 
vrtu tudi koristnih ptic. 

Majda Rejec  

Mrtva ptička na lepljivi plošči z 
ostanki smrtonosnega boja in 
rešena ptička – upajmo, da bo 

preživela. Foto: Majda Rejec  

Narava in etika 
Neverjetno, s kakšno lahkoto se v Ka-

nalu drevje podira, namesto da bi se 
obrezovalo. Pred nekaj leti so na ukaz 
posameznikov padla tri drevesa, nato še 
vsako leto kakšno. Gre za drevesa, ki so v 
bližini stavb, najpogosteje blokov, ker da 
motijo videz ali otežujejo dihanje, najpo-
gosteje pa gre za pridobitev kakega par-
kirnega mesta. V Franciji, na primer, pre-
stavijo pločnik, ponekod celo cesto ali 
spomenik, da bi drevo obstalo. Na priču-
joči fotografiji je vidno, da je bilo tam 
drevo. Da, bila je 150-letna zimzelena 
magnolija, ki so jo pred petimi leti podrli 
na željo hudo etične osebe, ki je vsako 
leto vsako najmanjšo podrast do tal po-
rezala. Nato so, morda naivni, posame-
zniki okrog edine še žive bilke naredili 
ograjo, kar pa ni preprečilo ponovne za-
dušitve in možnosti, da bi drevo ponov-
no zaživelo. 

Nasproti muzeja Prado v Madridu je 
Likovna akademija, kjer je na dveh ste-
nah vklesan napis: Ni estetike brez etike 
in etike brez estetike. 

Ferdo Žorž  
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Starost je lepa 
V kakšno veselje nam je, da v tem hitrem nepredvidljivem času v naši mali občini živi toliko starostnikov, katerih leta so res zavidlji-
va. A bolj kot sama leta so zavidljivi njihova drža, pogled na življenje in sama filozofija bivanja. Ja, to so ljudje, ki so se rodili v drugih, 
nam nepoznanih časih. V časih, ki so bili vse prej kot lahki, a bili so časi, ko so bile vrednote na mestu. Bili so to počasnejši časi. Tre-
nutki, ki so jih posvečali drug drugemu, pa daljši. Danes hitimo in večino svojega prostega časa posvetimo virtualnemu svetu. Takrat 
tega ni bilo. Bili pa so odnosi, grajeni na pogovorih in medsebojnem spoštovanju. 

Tokrat vam predstavljamo delček tistih, ki so živeli v drugačnih časih. Verjamemo, da jih je še mnogo, in čisto vsem želimo še veliko 
zdravih in veselih let.  

90 let je praznoval Ivan Žnidarič iz Ajbe, ki je svoje življenje po-
svetil čebelam. Slednje mu delajo družbo že 78 let. Prvi panj je 
dobil v dar od svojega očeta za svoj 12. rojstni dan. 

Z ženo Mileno iz Ravnice si je ustvaril družino, v kateri sta se 
mu rodila najprej hčer in kar nekaj let kasneje še sin. Gospod Ivan 
pa nam je dal nasvet, ki ga velja upoštevati. Sam pravi: »Ne se 
pustiti, vsako jutro je treba telovaditi.« To je njegova skrivnost za 
vitalnost.  

Prav tako je okroglih devetdeset let praznoval Ivan Leban, ki 
se je rodil pri Lojzu v Rutah. Svoje rojstne hiše, ki pa jo je žal leta 
1976 porušil potres, se z veseljem spominja. Z življenjsko sopot-
nico Angelco iz Doblarja si je ustvaril družino, v kateri se je rodil 
sin Simon. Danes pa mu družbo delajo dva vnuka in vnukinja.  

Devetdeset let je 
praznovala tudi 
Elizabeta Humar iz 
Ilovic pri Šmonu. 
Gospa pri svojih 
častitljivih letih živi 
sama. Rada kuha, 
pospravlja in gleda 
televizijo. V veliko 
pomoč sta ji tudi 
hčerka in sin. Vsako-
dnevno družbo pa ji 
delajo kokoške in 
mucka. Leta 2018 ji 
je Zveza združenj 
borcev za vrednote 
NOB Slovenije po-
delila priznanje za 
sodelovanje v NOB.  

Kar petindevetdeset let pa je praznovala Justina Lahajnar, ki je 
v svojem življenju veliko doživela. Leta 1945 je bila namreč zapr-
ta. Zapor je bil v kletnih prostorih vile v Kanalu. Pogled nanjo jo 
še danes razžalosti. V zakonu se ji je rodil sin Iztok, ki jo je razve-
selil z dvema vnukoma. Kljub starosti gospa Justina še vedno 
kuha in pospravlja. Vsak dan pa gre tudi na sprehod.  
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Amalija Zimic iz Ročinja je prav tako praznovala okrogel jubi-
lej. Amalija si je skupaj z življenjskim sopotnikom Albinom ustva-
rila družino, v kateri sta se rodila sin in hčerka. Ker je vedno rada 
delala z ljudmi, sta skupaj z možem kupila vojašnico v Ročinju in 
jo preuredila v gostilno, ki je bila znotraj in izven občine dobro 
poznana. Še danes se rada spominja zgodb iz šestdesetih in ču-
dovitih plesov, ki so se odvijali na tamkajšnjem bajerju.  

Albina Kogoj iz Ajbe je tudi pri svojih devetdesetih letih še 
vedno zelo aktivna. Rada potuje, gleda televizijo, kuha in prepe-
va. V zakonu z možem Emilom sta se jima rodila dva otroka, 
hčerka in sin. Danes pa jo razveseljujejo štirje vnuki in kar sedem 
pravnukov. 

Vsem iz srca čestitamo in jim želimo še mnogo mnogo let v krogu 
svojih najbližjih. Naj bodo prihodnja leta polna zdravja in veselja. 

Sonja Kralj in Maja Gerbec  
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Letošnja odbojkarska sezona je bila za 
domačo ekipo zelo posebna. Po dolgih 
letih sta oba primorska prvoligaška kluba 
organizirala finale Pokala Slovenije, kjer 
so se v Kanalu merile najboljše moške in 
ženske ekipe. Žal se za Salonit Anhovo in 
Gen-I Volley ni izšlo po načrtih. Kljub temu 
sta uspešna organizacija turnirja in narav-
nost magična podpora s tribun dokazali, 
da je odbojka na Primorskem zelo opaže-
na in na zelo visoki ravni. 

Kljub neuvrstitvi v finale, Salonit Anhovo 
je polfinale izgubil proti aktualnim pokal-
nim zmagovalcem, so naši odbojkarji pri-
kazali odlično igro, kar je bila dobra po-
potnica za nadaljevanje sezone v držav-
nem prvenstvu. Ravno v zaključnih bojih 
so se v dobro sestavljeni in zelo kompakt-
ni ekipi začele težave s poškodbami. Zara-
di tega so morali zapustiti višja mesta in 
se v končnico podali s 4. mesta po konča-
nem rednem delu prvenstva. Fantje so z 
borbeno igro in željo po zmagi ugnali no-

vomeško Krko, v polfinalu pa naleteli na 
ekipo ACH Volley, proti kateri so se uspe-
šno zoperstavili le prvo tekmo v Kanalu.  

Sledili sta tekmi za 3. mesto v državnem 
prvenstvu. Prva tekma za tretje mesto v 
državnem prvenstvu odbojkarjev med 
ekipama Maribora in Salonita Anhovo je v 
dvorano Tabor privabila ogromno gledal-
cev, ki so poskrbeli za imenitno navijaško 
ozračje. Toda to tokrat ni pomagalo mari-
borskim odbojkarjem, ki so se morali spri-
jazniti s porazom 1 : 3, na krilih peščice 
navijačev domače skupine SCB so Kanalci 
osvojili pomembno zmago in jo v domači 
dvorani še nadgradili s končnim 3. 
mestom v državnem prvenstvu. Brez te-
žav so odbojkarji Salonita Anhovo prema-
gali senzacijo letošnjega prvenstva OK 
Maribor. 

Po končani sezoni je domači trener Igor 
Šimunčić dejal: »Zasluženo smo osvojili 3. 
mesto v državnem prvenstvu in s tem po-
novili lanski uspeh. Mislim, da moramo biti 

Bron, vreden zlata! 
Domači odbojkarji so državno prvenstvo uspešno zaključili na odličnem 3. mestu. Z 
osvojeno lovoriko in z igranjem na zaključnem turnirju Pokala Slovenije je tako prva 
moška odbojkarska ekipa uspešno zaključila sezono 2018/2019. 

zadovoljni. Tekme s Krko so bile za nas 
uvodne, da smo lahko dvignili formo, tek-
me z ACH-jem pa so bile odlične trening 
tekme, če se lahko tako izrazim, in tako 
smo našli pravo formo in dobro igro, ki 

Skupaj z zvestimi navijači. Foto: Borut Jurca  

Veselje ob osvojenem 3. mestu v članskem državnem prvenstvu Slovenije. Foto: Borut Jurca  
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smo ju pokazali skozi celo sezono. Na kon-
cu smo dobro planirali formo in 3. mesto v 
tako močni ligi je kar dober dosežek.« Za-
dovoljen je bil tudi direktor kluba Miloš 
Grilanc: »Dosegli smo oba cilja kluba in 
izenačili lanski rezultat, ampak je tokrat 
slajši, ker smo ga osvojili pred domačo 
publiko.«  

Nova uvrstitev tik pod vrh bi lahko bila 
izziv za prihodnjo sezono. Ekipa je skoraj 
sestavljena in tako gledalci kot navijači s 
pozitivnimi občutki čakamo novo sezono. 
Veselimo se dobrih rezultatov članske 
ekipe kot tudi mlajših selekcij, ki vsako 
leto prijetno presenetijo in na katere smo 
vsi zelo ponosni. To je začutila tudi doma-
ča navijaška skupina Salonit Cement 
Boys, brez katere ni pravega vzdušja na 
tekmah. Letos so bili še posebej dejavni, 
saj so s svojim navijanjem pomagali tudi 
Goriškim strelam. 
Veseli pa dejstvo, 
da se ekipa pove-
čuje in pridno pri-
dobiva nove glaso-
ve in roke, ki s tol-
čenjem po doma-
čih »kantah« na-
znanjajo, da je čas, 
da kanalska vitrina 
zasveti v drugačni 
barvi. 

Boštjan Simčič 

Županja Tina Gerbec čestita 
trenerju Igorju Šimunčiču.  

OK Neptun z zadnjo 
tekmo sezone 

Odbojkarski klub Neptun je 30. marca v 
Športni dvorani Kanal zaigral zadnjo tekmo 
sezone proti ekipi Škofje Loke. Tekma se je 
končala z rezultatom 2 : 3 v prid Škofjelo-
čank, vendar pomeni skupno 4. mesto v 2. 
ligi, v katero je OK Neptun prestopil iz tre-
tje, rezultat, ki se je na začetku sezone 
tako vodstvu ekipe kot vsem, ki spremljajo 
igro naših odbojkaric, zdel nepredstavljiv. 

OK Neptun je v letošnji sezoni uspešno 
sodeloval s sosednjim klubom GEN-i iz No-
ve Gorice. K GEN-iju je v prvo ekipo presto-
pila odlična kanalska odbojkašica Teja Bla-
žič, ki igra tudi v vrstah slovenske mladin-
ske reprezentance. 

Irena Hočevar Križnič  

Utrinek s tekme za 3. mesto 
na državnem prvenstvu. 
Foto: Borut Jurca  
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Domače twirlarke so nastopile 38-krat 
ter osvojile sedem zlatih, sedem srebrnih 
in devet bronastih odličij. Vse tekmovalke 
si zaslužijo velik poklon, saj celo leto pri-
dno delajo, in srčen pogum je potreben, 
da vse svoje trdo delo in znanje strnejo v 
dvominutni nastop, za katerega je le en-
kratna priložnost. Tudi to jim ne bi uspelo, 
če jim znanja, psihološke podpore in moti-
vacije ne bi dajale njihove trenerke, ki se 
celo leto trudijo in tresejo skupaj 
z njimi, ko so same na parketu. 
Organizacijo državnega prven-
stva je z veliko odliko opravila 
predsednica Saša Jug, v podporo 
so ji stali starši in podporniki klu-
ba. Zahvala gre tudi pokrovite-
ljem, Občini Kanal ob Soči, gene-
ralnemu pokrovitelju Salonitu 
Anhovo, Krajevni skupnosti An-
hovo - Deskle, OŠ Deskle, OŠ 
Kanal, Zavarovalnici Triglav, cve-
tličarni Nataša, Vzajemni s svojo 
maskoto ... Vedno je ob zahvalah 
nehvaležno to, da obstaja mož-
nost, da se komu pozabi zahvali-
ti. Zagotovo je tu veliko posame-
znikov, ki bi jih bilo vredno ome-
niti.  

Organizacija tekmovanja je 
gladko potekala tudi zaradi do-
brega sodelovanja s Twirling zve-
zo Slovenije, ki je svoj del naloge 
odlično opravila. Ker pa ne bi bilo 

tekmovanja brez rezultatov, so bili v ta 
namen sodniki, ki so odgovorno in pravič-
no ocenjevali: Angelika Koncut Žorž, Vero-
nika Koncut, Iva Bračič, Katja Drevenšek, 
Iva Glibo, Sašo Koprivnik, Ramon Hernan-
dez Sancho. To je bil za klub in občino 
Kanal ob Soči velik dogodek. V dveh dneh 
se je promet po občini občutno povečal, 
in tega si v prihodnje lahko še večkrat želi-
mo. Tekmovanje je uradno odprla županja 

23. Državno prvenstvo Slovenije v twirlingu 
13. in 14. aprila se je v domači športni dvorani v Kanalu odvijalo 23. Državno prvenstvo 
Slovenije v twirlingu. To je bilo največje prvenstvo do zdaj, saj je tekmovalo 21 klubov v 
več kot 300 tekmovalnih nastopih. 

Tina Gerbec, ki je v nagovoru pozdravila 
vse nastopajoče in obiskujoče. Nekaj be-
sed dobrodošlice in podpore je izrazil 
tudi predstavnik pokrovitelja Salonit An-
hovo Peter Korenjak. Dogodek je za dva 
dni povezal veliko ljudi, bilo je veliko raz-
ličnih čustev, med njimi gotovo na prvem 
mestu ponos. Bile so solze, nekatere sol-
ze sreče, pa tudi žalosti. To je šport, in 
spet na koncu čestitke vsem tekmoval-
cem, vašemu pogumu, da vztrajate, se 
izpostavljate, in to počnete vedno znova 
in znova.  

Športni Twirling klub Deskle 

Foto: Damijan Simčič  
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Za male in velike kuharske mojstre  

Hobotnica v solati 
Slabo, deževno majsko vreme je kar klicalo po tolažilni hrani. Mraz nam kar ni dopu-
ščal prehoda na lažjo, manj kalorično, poletno hrano. A kljub temu smo že vstopili v 
poletje in s tem v čas, ko naše telo razvajamo z manj mastno, predvsem pa lažje pre-
bavljivo hrano. Vstopili pa smo tudi v čas, ko se na naših krožnikih pogosteje kot kdaj 
koli prej v letu znajdejo morske dobrote. Pravzaprav je to čas, ko pridejo na svoj račun 
ljubitelji svežih morskih dobrot. 

Prav zato smo za vas pripravili nekaj receptov, primernih za pripravo odličnega obro-
ka, ki ne bo pustil ravnodušnih ne vas ne vaših najdražjih. Pripravili smo hobotnico v 
solati. A ne kakršne koli hobotnice v solati. Pripravili smo hobotnico, ki se bohoti kar v 
treh omakah, ki še tako zahtevnega gurmana pustijo brez besed. In kako smo pripravili 
to našo hobotnico?  

Za pripravo hobotnice potrebujemo: 

 700 g hobotnice, 

 100 g korenčka, 

 50 g pora, 

 100 g zelene, 

 3 cela zrna popra, 

 2 lovorjeva lista, 

 5 g osočnika, 

 oljčno olje. 

Hobotnico skupaj z očiščeno in nareza-
no zelenjavo, poprom in lovorjevim listom 
kuhamo približno eno uro in 40 minut 
oziroma do mehkega. Ko je hobotnica 
enkrat kuhana, jo pustimo, da se ohladi. 
Med tem časom pripravimo svoje tri oma-
ke. 
Pesto – za pripravo potrebujemo: 

 100 g pinjol, 

 50 g zelenih oliv, 

 50 g rdeče paprike, 

 10 g drobnjaka, 

 0,3 dl pomarančnega soka, 

 sol, 

 1 dl oljčnega olja. 

Pinjole prepražimo, ohladimo in zmelje-
mo z mešalnikom. Primešamo na drobno 
narezane olive, papriko in nasekljan drob-
njak. Zalijemo s pomarančnim sokom in 
oljčnim oljem. Solimo in vse skupaj zme-
šamo. 

Kot drugo omako pripravimo omako iz 
lignjev in sipe. 

Sestavine: 

 500 g lignjev, 

 1/2 l malvazije, 

 2 zvezdnata janeža, 

 25 g sipinega črnila, 

 1/2 dl sladke smetane, 

 2,5 dl vode. 

Lignje kuhamo v malvaziji in vodi z jane-
žem toliko časa, da povre ena tretjina 
tekočine. Lignje odcedimo. Preostali te-
kočini primešamo sipino črnilo in sladko 
smetano ter zavremo, odstavimo in ohla-
dimo. 

Kot zadnjo pripravimo marinado, za 
katero potrebujemo: 

 sok 1/ 2 limone, 

 sok 1/2 pomaranče, 

 sol in beli poper. 

Vse sestavine zmešamo. Približno dve 
minuti pred serviranjem pustimo hobot-
nico v marinadi. Krožnik premažemo s 
sipino omako, položimo marinirano ho-
botnico, jo premažemo s pestom, okrasi-
mo z osočnikom in prelijemo z oljčnim 
oljem. 

Pa dober tek in obilo gurmanskih užitkov 
vam želimo! 
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Prav vsak izmed teh dalmatinskih oto-
kov pa je lep in po svoje edinstven. Na 
severu Jadranskega morja je verjetno ena 
izmed najbolj znanih jadranskih znameni-
tosti – otočje Brioni. Otočna skupina je 
bila zaradi svoje naravne lepote leta 1983 
proglašena za narodni park. 

Rovinjski arhipeg šteje 19 otokov, otoč-
kov in čeri in velja za najbogatejšega in 
najlepšega na severnem Jadranu. Na se-
vernem Jadranu najdemo otoke, ki sodijo 
med največje na Jadranu. Med njih sodita 
Cres in Krk. 

Krk je lahko dostopen, ker je s kopnim 
povezan z mostom, medtem ko je zname-
nitost Cresa, da na njem najdemo sladko-
vodno Vranjsko jezero, ki za prebivalce 
otoka predstavlja glavni vir pitne vode. V 
bližini je tudi otok Lošinj, ki je pred krat-
kim postal še bolj poznan po najdbi antič-
nega kipa. 

Malce stran od Lošinja je otok Susak, ki 
se po svoji geološki strukturi razlikuje od 
drugih otokov. Znan je tudi po svoji sliko-
viti narodni noši in specifični govorici. 

Južno od Krka je otok Rab, na katerem 
je samo osem naselij. 

Južneje leži otok Silba, ki ga imenujejo 
tudi vrata Dalmacije. Silba je najbolj pora-
ščen hrvaški otok na Jadranu. 

Med najbolj priljubljene otoke sodi otok 
Pag, ki velja tudi za enega izmed največjih. 
Znan je predvsem med mladimi, saj je tam 
nočno življenje dobro razgibano. 

Na poti navzdol srečamo Dugi otok, 
izvor imena katerega ni težko prepoznati. 
Nedaleč od Dugega otoka se razprostira 
Narodni park Kornati, ki je bogat z narav-
nimi in kulturnimi posebnostmi. 

Otok Ugljan je najmanj poseljen otok. 
Do njega lahko iz Zadra pridete s trajek-
tom. Z mostom je povezan s sosednjim 
Pašmanom. 

Med južnojadranske otoke sodi otok 
Brač, ki je znan po peščeni plaži Zlatni rat, 
ki je ena izmed najbolj prepoznavnih plaž 
na Jadranu. 

Južno od Brača leži Hvar, ki je znan kot 
najbolj sončen hrvaški otok. Povprečno 
ima kar tri tisoč ur sonca na leto. 

Blizu Hvara je otok Korčula, ki velja za 
enega izmed najlepših in najprestižnejših 
otokov na Jadranu. 

Zahodno od Hvara leži pravi biser neokr-
njene narave, otok Vis. Južno od Korčule 
je otok Lastovo, katerega posebnost je 

Za male in velike popotnike 

Hrvaški otoki 
Končno smo dočakali, da je tudi v naše kraje prišlo poletje in z njim tople temperature 
in neizmerna želja po oddihu na morju. Še vedno se večina od nas najraje odpravi k 
nam najbližjim sosedom Hrvatom. Čudovito morje je res nekaj, česar jim ne moremo 
oporekati. Ko ga enkrat občutiš, težko ostaneš ravnodušen. Ljubitelji bližnjih destinacij 
se odpravijo v Istro ali Kvarner, drugi pa svoj čas namenijo raziskovanju enega ali več 
od 1244 otokov, kolikor jih premore naša soseda Hrvaška. Od tega je kar 22 zaščitenih 
kulturnih, naravnih in nematerialnih znamenitosti na Unescovem seznamu svetovne 
dediščine. 

avtentična sredozemska arhitektura in 
kjer ni prostora za velika apartmajska na-
selja ali betonske konstrukcije. 

Na samem jugu pa leži otok Mljet, ki je 
bil zaradi svojega bogatega rastlinstva in 
živalstva proglašen za narodni park. 

Ne glede na to, katerega od otokov bo-
ste obiskali, vam zagotovo ne bo žal, saj 
je vsak posebej zanimiv in poseben. Čisto 
vsakega pa obkroža čudovito morje. 

Pa preživite lep dopust. 

Maja Gerbec  

Mljet 

Brač 

Vis 

Brioni 

Hvar 

Korčula 

Lastovo 

Rab 
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Pobarvano pobarvanko pošlji na naš naslov: 
Občina Kanal ob Soči 
(Most – pobarvanka), 
Trg svobode 23, 5213 Kanal 
ali skenirano po e-pošti: 
mostkanal@gmail.com 
in mogoče boš prav ti prejel/a nagrado. 

pobarvanka Nagrado za poslano pobarvanko iz prejšnjega 
Mosta prejme Kristina Gabrijelčič, Deskle. 
Čestitamo! 
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Glas teh moramo biti mi. Tu ne gre sa-
mo za posameznike, družine, ki so po-
trebni socialne pomoči. Tu gre za vse 
tiste ljudi in živali, ki si sami ne morejo 
pomagati. Gre se za otroke, invalide, sta-
rostnike in ne nazadnje tudi za živali, ki so 
ravno tako kot mi del naše družbe, del 
naše narave in zatorej enakovredni nam. 

Ne zatiskajte si oči, ne obračajte se 
stran. Bodite močni in pomagajte. Če ne 

zmorete, pokličite na pomoč. Ne more-
mo dopustiti, da pri tako napredni družbi, 
v tako bogati občini še vedno obstajajo 
otroci, ki še niso videli morja, ki nimajo 
vseh šolskih potrebščin. Otroci, ki so pre-
puščeni samim sebi zunaj na igrišču, med-
tem ko bi že morali spati. Ne moremo 
dopustiti, da še vedno velja za normalno, 
da zavržeš brejo mucko ali odvržeš ravno 
skotene mladičke v reko Sočo, ker jih 

nočeš imeti. 
In še bi lahko naštevali, česa vse 
ne smemo dopu-
stiti in ne bomo 
dopustili. Ta rubri-
ka je namenjena 
klicu na pomoč. 
Pišite, opozarjajte 
na probleme, sti-
ske, nevarnosti. 
Skupaj lahko nare-
dimo družbo, ki 
nam bo v ponos. 
Ne bojte se, da 

Šibkejši so tudi del naše družbe 
S poletno številko občinskega glasila Most smo se odločili, da del glasila namenimo 
tudi ranljivejšim pripadnikom naše družbe. Zakaj? Ker je prav, da ne pogledamo stran. 
Ker je prav, da se zavedamo, da tudi med nami, znotraj naših krogov, obstajajo ranlji-
vejši, ki bodisi ne zmorejo bodisi nočejo poklicati na pomoč.  

bodo na vas kazali s prstom. Če vas je 
strah tega, pišite anonimno. Samo pišite 
in opozarjajte. Skupaj poiščimo rešitve.  

Maja Gerbec 

S poletno izdajo občinskega glasila Most 
se vam predstavljamo bogatejši z novo 
rubriko Koristni nasveti, v kateri vam 
bomo predstavljali stvari, ideje, hra-
no ...., ki vam bodo olajšali, morda tudi 
izboljšali in polepšali vsakdan. 

Začeli bomo s predstavitvijo mediteran-
skih začimb. Večina od nas jih pozna, a vsi 
ne vedo, da prav te začimbe v sebi skriva-
jo tudi nešteto zdravilnih učinkovin in so 
zato zelo dobro uporabne tako znotraj 
kot tudi zunaj kuhinje. 

MAJARON 

Učinkovine majarona segajo tudi izven ku-
hinjskih okvirov. Večina ljudi ga enači z origa-
nom. Res je, da sta sorodnika, a nikakor ju ne 

gre enačiti, zato ju v kulinariki raje ne mešaj-
mo in majaron uporabimo, kadar si zaželimo 
nežnejših arom in slajših okusov. Da je maja-
ron vsestranska začimba, so trdili že strari 
Egipčani. Ti so verjeli, da izboljšuje razpolože-
nje, nekatere druge kulture pa so verjele, da 
prinaša nesmrtnost, od koder tudi njegovo 
poimenovanje, ki izvira iz arabske besede 
neminljiv. Eterična olja v rastlini vsebujejo 
veliko antiseptičnih in protibakterijskih učin-
kovin, zato olje uporabljajo za lajšanje dihalnih 
težav. Grenčine in čreslovine majarona podpi-
rajo delovanje jeter in žolča ter blažijo boleči-
ne v trebuhu po preobilnem obroku. Spodbu-
ja menstruacijo, izboljšuje prekrvavitev mater-
nice ter lajša PMS. Eterično olje majarona 
odpravlja mišične in revmatične bolečine ter 
modrice in ozebline. Odganja mrčes ter ko-
marje in klope. 

ORIGANO 

je začimba, brez katere pica ne bi bila pica. 
Njegov grenko-pekoči trpki okus je nepo-

grešljiv v paradižnikovih omakah. A kot maja-
ron ima tudi origano ogromno pozitivnih učin-
kov izven kuhinje. Ker upočasnjuje procese 
gnitja, so ga že v antiki uporabljali za dezinfek-
cijo ran. Origano zaradi svojih eteričnih olj, ki 
imajo močne protibakterijske in razkuževalne 
lastnosti, pomaga pri boleznih dihal, jeter, 
žolča in diareji. Blaži menstrualne krče in po-
maga pri motnjah spanja. Poleg tega pomirja 
in obnavlja živce.  

ROŽMARIN 

je začimbnico, ki že od nekdaj velja za sino-
nim ljubezni. V antiki so namreč verjeli, da 

osvobaja misli in osrečuje srce. Drugače pa 
rožmarin pospešuje prekrvavitev, bistri um, 
izboljšuje spomin in spodbuja apetit. Pomirja 
krče, preprečuje prezgodnjo plešavost in po-
spešuje rast novih las. Uspešno kljubuje tudi 
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Šola vožnje Andrej 
Kakovostna šola vožnje je izredno po-

membna, saj le dovolj kakovostno poda-
janje znanja lahko pripravi mlade, neizku-
šene voznike na vse, kar jih na cesti v 
vsakodnevnem življenju čaka. Bolj kot 
smo pripravljeni, manj stvari nas na cesti 
preseneti, predvsem pa znamo na nepri-
čakovane zaplete pravilno odreagirati. 

Prav z namenom kakovostnega uspo-
sabljanja novih voznikov je Andrej Maka-
rovič iz Anhovega v sodelovanju s Sa-
mom Mlekužem ustanovil Šolo vožnje 
Andrej, katere sedež je na Cankarjevi 12 v 
Novi Gorici. 

Soška cesta velja od nekdaj za nevarno 
in neusmiljeno in prav tega se tako An-
drej kot Samo še kako zavedata. Oba sta 
jo namreč že neštetokrat prevozila, saj je 
to cesta, ki vodi k njunemu domu. Prav to 
poznavanje ene izmed najlepših, a hkrati 
tudi najnevarnejših cest v Sloveniji daje 
tej šoli prednost pred drugimi.  

Tako kot mi odrasli komaj čakamo na letni dopust, tako tudi naši šolarji že 
nestrpno pričakujejo šolske počitnice. Hoditi v šolo ni lahka naloga. Zahteva 
obilo truda, discipline, delavnosti in vestnosti. Nekaterim gre bolje, drugim 
gre slabše, a zagotovo se čisto vsak po svojih najboljših močeh trudi, in prav 
zato gre ta čestitka našim šolarjem. Čestitamo vam za še eno uspešno zaklju-
čeno šolsko leto, za ves trud, ki ste ga namenili šoli, predvsem pa vam čestita-
mo za vse osvojeno znanje, ki vam bo v življenju prišlo še kako prav. Znanje je 
namreč tista stvar, ki vam je nihče v življenju ne more odvzeti. In prav znanje 
(ne zgolj ocene) je tisto, ki vas bo v življenju pripeljalo do želenih rezultatov. 
Bodite ponosni na to, kar ste že osvojili, in vedoželjni vseh novih znanj. 

 

Sedaj pa uživajte v brezskrbnem in sproščenem obdobju, ki je pred vami. 

Čestitka 

LOVOR 

Le kdo ga ne pozna? Iz njega so in še vedno 
spletajo naglavne vence, saj so že v antiki 
verjeli, da lovor prinaša večno slavo. Lovor naj 

bi večnost prinašal tudi na področju lepote. Z 
njim so nekoč odpravljali starostne pege, še 
danes pa ga dodajajo kremam za čiščenje 
kože in izdelkom proti prhljaju. Lovor ima tudi 
drugače ogromno pozitivnih učinkov. Poma-
gal naj bi pri koncentraciji in težavah, poveza-
nih z revmatizmom, saj deluje ogrevalno. Laj-
ša prebavne težave, zavira rast glivic, deluje 
antiseptično, antibiotično in antioksidativno. 

Maja Gerbec 

glivicam in mrčesu, odganja komarje in bolhe, 
omare pa zaščiti pred vdorom moljev. Pravijo, 
da nas že sama skodelica rožmarinovega čaja 
zjutraj nemudoma napolni z energijo.  
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Informacije: TIC Kanal, tel. (05) 398 1213, e-pošta: tic.kanal@siol.net Možne so spremembe koledarja dogodkov. 

od junija do septembra 2019 

  sobota, 29. junij in nedelja, 30. junij 
ob 8. uri 
TR društvo Globočak vabi na delav-
nico zdravja z dr. Davidom Ravni-
kom (Akademija Arhimed) v Dom 
Mihaela Gabrijelčiča na Srednjem 

sobota, 29. junij ob 8. uri 
OZVVS Kanal vabi na spominski po-
hod 1991 po Kanalskem Kolovratu. 
Informacije: Nanut Marijan 
041 604 887 

sobota, 29. junij, 6. in 20. julij, 10. in 
17. avgust, 7., 14., 21. in 28. septem-
ber, vse dni ob 11:18 uri 
Prihodi muzejskega vlaka v Kanal 

petek, 5. julij ob 8. uri – nedelja, 7. 
julij 
PD Valentin Stanič organizira 3– 

–dnevni pohod na Triglav 

sobota, 6. julij ob 10. uri 
ŠKTD Levpa vabi na nogometni tur-
nir v Levpo 

sobota, 13. julij ob 9. uri 
OZVVS Kanal vabi na tekmovanje v 
streljanju na Vojskem. 
Kontakt: Nanut Marijan 041 604 887 

nedelja, 28. julij 
PD Valentin Stanič vabi na pohod na 
Staničev vrh 

nedelja, 4. avgust ob 11. uri 
OZVVS Kanal vabi na okroglo mizo o 
osamosvojitvi 1991 na Kanalskem v 
veteranski dom na Kambreškem 

nedelja, 4. avgust ob 16. uri 
ŠKTD Levpa organizira Mušje dirke v 
Levpi 

sobota, 10. avgust 
Društvo OZON vabi na lokostrelski 
turnir PEČNO OPENČ  v Park Pečno 

sobota, 24. avgust ob 9. uri 
PD Valentin Stanič organizira Med-
narodni turnir ženskih dvojic v bali-
nanju v Desklah 

sobota, 24. avgust – nedelja, 25. 
avgust 
PD Valentin Stanič vabi na pohod po 
Karavankah 

sobota, 24. avgust 
Društvo O.Z.O.N. vabi na kino v goz-
du v Park Pečno 

sobota, 14. september ob 9. uri 
TD Korada Deskle organizira pohod 
Po poteh starovercev iz Plavi 

sobota, 21. september 
Društvo O.Z.O.N. vabi na odprtje 
kiparske razstave v Park Pečno 

petek, 27. september ob 18. uri 
DU Kanal vabi na odprtje razstave 
ročnih del v gostišče Križnič v Kanal 

sobota, 28. september ob 19. uri 
ŠD Morsko organizira turnir v pikadu 
v Morskem 

nedelja, 29. september ob 14. uri 
TD Kal nad Kanalom vabi na pohod v 
Kal nad Kanalom 
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NAGRADNA KRIŽANKA MOST, številka 58: praktično nagrado za poslano rešeno križanko iz prejšnje številke glasila Most prejme 
Zmaga Antončič iz Sežane. Čestitamo!  
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